Piteå 2013-05-19

Domare: Ahlman-Stockmari Tan

Valpklass
Hanar
Martenlake’s Norja’s Valp
SE53281/2012
f: 2012-08-23
Jättefin hanvalp, utm typ o storlek, bra mask & uttryck, utm förbröst, sund anatomi, rör sig
fint & effektivt.
Valpkl 1 Hp BIR VALP
Äg: Gruffman Rönnlund Maria
Valpklass
Tikar
Häxboets Golden Hearts Grynet
SE55709/2012
f: 2012-09-15
Feminin tik, men behöver mera självförtroende, bra proportioner på kroppen, skulle önska
bredare skalle, bra mask, tillräcklig benstomme, rör sig men lite trångt bak.
Valpkl 1 Hp BIM VALP
Äg: Nordström Anette
Juniorklass
Hanar
Lionbrock’s Authority Of Attention SE21790/2012
f: 2012-02-21
Maskulin, bra storlek, vacker överlinje, kunde ha kraftigare underkäke, tillräckligt förbröst,
aningen platta tassar, skulle önska lite längre bröstkorg, bra bakställ, jättefin färg, bra svans,
rör sig bra.
Jkl kv Exc Jkl kk 2 Ck Bhkl 3
Äg: Ottosson Emma
Lionbrock’s Knight Of Attention
SE21794/2012
f: 2012-02-21
Utm typ & storlek, bra huvud & uttryck, vacker hals & manke, kraftig benstomme,
välvinklad, utm bakställ, bra fötter, trevligt temperament, bra mask, rör sig bra, mkt rastypiskt
helhetsintryck.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 2 R-Cert
Äg: Bergström Julia
Unghundsklass
Hanar
Hellcat’s Kilkenny
SE44401/2011
f: 2011-06-11
Kraftig hanhund, mkt maskulin, djup skalle, lite för mkt …, aning för lösa läppar, skulle
önska lite bättre huvud, bra benstomme, aninng lång i länden, tillräckliga vinklar fram & bak,
rätt pälskvalitet, borde ha starkare överlinje i rörelse, borde ha stabilare rörelse fram.
Ukl kv Exc Ukl kk 2
Äg: Mosesson Emillia
Hellcat’s Norrlands Dynamit
SE44399/2011
f: 2011-06-11
Maskulin hanhund, utm typ & storlek, bra huvud & uttryck, stark hals, bra manke, tillräckligt
förbröst, bra benstomme, bra bakställ, jättefin färg, skulle önska lite längre bröstkorg, rör sig
bra.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM
Äg: Svahn Linda

Öppenklass
Hanar
Lazylion’s Zz Hot Top
FI161330/10
f: 2010-11-16
Maskulin kraftig hanhund, lite för kraftig & djup skalle, aning för lösa läppar, stark hals,
kraftig benstomme, står mycket fransyskt i fronten, stark kropp, behöver lite mera knävinklar,
fin färg, borde ha mer stabil överlinje i rörelse, rör sig lite trångt bak, tillräkligt långt steg från
sidan, trevligt temperament.
Ökl Exc Ökl kk 1
Äg: Päivi Ojala
Juniorklass
Tikar
Kinglords Miss Angelica
SE41674/2012
f: 2012-03-13
Utm typ & storlek, fina proportioner på kroppen, bra uttryck, måste utvecklas i fronten,
välkroppad, inte i bästa päls idag, men måste borsta bort valppälsen, tillräckliga knävinklar,
bra svans, rör sig ännu trångt bak, välvisad.
Jkl Exc Jkl kk 2 Ck
Äg: Ottosson Emma
Kinglords Miss Jasmine
FI26066/12
f: 2012-03-13
Utm typ & storlek, mkt feminine, bra huvud & uttryck, står lite fransyskt i fronten, utmärkt
kropp, bra bakställ, jättefin päls, rör sig lite trångt bak – bra från sidan.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 CK Btkl opl
Äg: Päivi Ojala
Lionbrook’s Glory Of Attention
SE21789/2012
f: 2012-02-21
Bra storlek, rätt proportioner på kroppen, bra huvud & uttryck, bra mask, behöver ännu
utvecklas i fronten, jättefin färg, rör sig lite trångt bak, borde ha lite effektivare
bakbensrörelser, bra svans.
Jkl kv Exc Jkl kk 3
Äg: Johnsson Maria
Unique Dogs Monlight
SE20630/2012
f: 2012-02-17
Juniortik med bra storlek, bar skalle, kunde ha lite mer utfyllt nosparti under ögonen, utm
benstomme, vaxker hals, bra manke, behöver ännu utvecklas i fronten,, stpår lite fransyskt,
bra kropp, står lite fransyskt, bra kropp, aningen lösa armbågar i framrörelse, rör sig bra från
sidan.
Jkl kv Exc Jkl kk 4
Äg: Öhman Elina
Unghundklass
Tikar
Hellcat’s Double Diamond
SE44397/2011
f: 2011-06-11
Utm typ & storlek, vackert huvud & uttryck, rätta proportionerna på kroppen, vacker
överlinje, sund anatomi, bra bakställ, välkroppad, bra pälskvalitet, rör sig bra, aningen mjuk
pälskvalitet.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 3
Äg: Lundqvist Caroline

Hellcat’s Heaven
SE44396/2011
f: 2011-06-11
Mkt feminin tik, bra uttryck, kunde ha lite starkare underkäke, bra benstomme, utm förbröst,
välkroppad, bra bakställ, jättefin färg, rör sig lite trångt bak, jättefin rörelse från sidan.
Ukl kv Exc Ukl kk 2 Ck Btkl 4
Äg: Svahn Linda
Öppenklass
Tikar
Lejonklippans Importent Legacy
SE66432/2010
f: 2010-11-02
Feminin tik, som inte är i bästa päls idag, kompakt, stask mask, kunde ha kraftigare
underkäke, behöver mera massa & volym på kroppen, djupare & rundare bröstkorg, behöver
mera förbröst, bra bakställ & benstomme, alltför uppdragen buklinje, platta tassar, bra svans.
Ökl kv Good
Äg: Gruffman Rönnlund Mimmi
NOuch Neytiri Red Midnightsun-Tali NO45456/10
f: 2010-05-22
Kraftig tik, aningen maskulint uttryck, bra mask & hals, kunde ha rakare framben, bra
benstomme, bra förbröst, bra svans, aningen lösa rörelser i framrörelse.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck btkl 2 R-cert
Äg: Iris Lillevik
Suomanlainen’s Tinka
NO7409/07
f: 2007-01-16
Feminin, aningen lågställda proportioner på kroppen, skulle önska lite längre nosparti, srk
hals, välkroppad, bröstkorg borde vara längre, aningen mjuk pälskvalitet, rör sig bra bak,
ostabila framrörelser.
Ökl kv Very Good Ökl kk 2
Äg: Ingrid Goin
Veteranklass
Tikar
Martenlake’s Final Mojo Magnifico S15904/2005
f: 2004-12-28
Härlig 8 år gammal veterantik, utm typ & storlek, bra huvud & uttryck, rör sig som en ung
flicka, mkt väl bibehållen, utm överlinje i rörelse.
Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR Bästa Veteran
Äg: Gruffman Rönnlund Maria
Avelsklass
SEuch Hellcat’s The Memory Remain S19187/2008
f: 2008-02-01
Bra storlek, bra könsprägel, bra proportioner på kroppen, bra mask, bra bentomme, trevligt
temperamen, rastyspisk överlinje, rygg & hals.
Avelskl 1 Hp Bästa uppfödare
Äg Gruffman Rönnlund Maria
Uppfödarklass
Svahn Linda, Kennel Hellcat’s
Rastypiska kraftiga leonberger med rätta proportionerna på kroppen, bra överlinje & mask,
uppfödaren måste kolla så att hanhundarna inte blir för starka & kraftiga i huvudlinjerna.
Uppfödarkl 1 Hp

