Vännäs 2008-06-14 Domare Ove Germundsson
Valpar
Tikar
Unique Dogs Strawberry Dream S63811/2007 f. 071007
Mkt lov 8/2 m tik bra modell, fem välsk hvd bra detaljer, utm hals rygg svans, fälf front & bröstkorg som
beh utv bra ben/tassar, rör sig utm när hon vill. Mkt lovande BIR-valp
Valpkl 1 Hp Äg. Christina Vallin

Hanar
Lejonshines Pirates Of Carribean S66608/2005 f. 051120
72 cm, Mkt tillt hane rätt modell, mkt välsk hvd ngt ljusa ögon, utm hals rygg svans, pass benst ngt
fr.skj skuldra smal i fronten utm vinkl & rörelser bra päls & temp
Ökl 1 Ökk 2 Äg. Lennart Törn
Skjaergaardens Flying Hellcat S14557/2003 f. 020927
73 cm, Hane som kunde ha bättre prop, mask välsk hvd, uttr störs av ljusa ögon, kort hals, stark rygg m
för kort i länden, allt för raka vinklar, lös & vid i fronten, utm benst, rör sej löst fr trång bak urfälld, pris
pga anatomi & prop
Ökl 2 Äg: Linda Svahn
Unique Dogs Magnum S29640/2006 f. 060331
73 cm, hane bra modell, mkt mask välsk hvd ljusa ögon stör uttr, utm hals rygg, pass benst, bra ben &
tassar, ngt trång bak, rör sig ok fr bra päls, kunde ha bättre läpppigment, välpresenterad
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert CACIB BIM Äg. Eva Olsson

Tikar
Lejonbols Nina Ricci S59114/2007 f. 070814
65 cm. 9 mån tik utm modell, superfem välsk hvd, korr uttr, utm öron ögon bett & mask, utm hals rygg
& svans, ännu ngt fattig i fronten välf bröstkorg, utm vinkl rörelser päls på “ gång” . Mkt lovande
Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR Äg. Eva Ohlsson
Gep’ s Big Bear’ s Glimmer Girl S36490/2006 f. 060410
70 cm. Tik bra modell, vackert hvd, kunde ha mörk ögon, bra hals rygg, grund & fattig i front &
bröstkorg lösa armb skulle ha bättre harmoni i rörelser, trevl temperament
Ökl 1 Ökk 2 Äg. Göran Andersson
Kixons Klarissa Viva S55441/2005 f. 050801
65 cm. tik bra modell, fem välsk hvd, alltför ljusa ögon stör uttr, utm hals, mjuk överlinjer för fattig i
front, lösa armbågar, rör sig m bra bak steg lös fram bra pälskvalitet
Ökl 1 Ökk 3 Äg. Annette Nordström
Martenlakes Final Mojo Dea S15905/2005 f. 041228
71 cm. En helt naken tik av rätt typ & modell underb hvd & uttr, utm hals rygg & svans mkt välf front &
bröstk, härl bens & tassar ngt trång bak, rör sig bra fram, svårbedömd päls pga brist av denna vara
Ökl 1 Ökk 1 Äg. Linda Svahn
NUCH S VCH SUCH Lejonklippans Costa Nada Av Quincy S21665/2000 f. 000303
63 cm. Tik utm modell som visas i topkond välsk hvd bra detaljer, ej 100% anatomi vilket man ej heller
behöv när man är 80 år välpresent i utm kondition Bästa vet
Vetkl 1 Hp Äg. Tim Zedig

