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Domare Jan Herngren
Valpar
Hanar

Gep's Big Bear's Bow Hunter
S57130/2008
2008-07-31
8-mån utm storlek. Härligt huvud. Bra proportioner. Korrekt bett. Mörka ögon, välplacerade
öron. Aningen rak i överarmsvinkel Allt för sluttande kors, skulle ha bättre knävinkel. Utm
stomme, fina tassar. Rör sig för dagen aningen underställt & instabilt. OK fram Ännu lite lockig i
pälsen. Utm temperament
Valpkl; 1
Mats Hall, Gina E Persson

Valpar
Tikar
Gep's Big Bear's Little Snowbear
S57135/2008
2008-07-31
Härlig väl sammansatt proport tik valp av utm typ. Utm huvud, välskuret. Vackra ögon. Bra
uttryck. Tillräckligt vinklad fram, utm bak. Passande stomme. Samlade tassar. Utmärkt
pälskvalitet. Rör sig välbalanserat m bra steg. Mycket lovande! Bra temperament.
Valpkl 1; 1 BIR-valp
Gina E Persson

Hanar
Knockando's Qmp Quincy Red
S32020/2008
2008-04-07
Typ och helhetsintryck: Utmärkt; Storlek:utm 76,5 cm; Mentalitet: Utm
12 mån, Bra huvud Fina proportioner. Välplacerade öron Aningen lång i länden. Goda vinklar
fram & bak. Passande stomme Fina tassar. Rör sig m utm steg från sidan m bra steglängd.
Tillräckligt stabil för åldern fram, aningen hastrång bak. Bra kvalitet på pälsen, dock ej i bästa
konditon.
Valpkl 1;1 Hp
Ruth Lintonsson
Kungslejonets Attila
S34077/2008
2008-03-20
71 cm
För dagen under minimått, förhoppningsvis växer han 1 cm till. Härlig modell, vackert huv &
uttryck Mörka ögon, för dagen ngt mjuk i ryggen, ger ett ngt överbyggt intryck. Krafitg benst.
Fina tassar Rör sig m bra steg fr sidan när han vill. Rör sig mkt bra bak, tåar in aningen fram.
Härlig päls
Valpkl 2
Marie Ahlgren
Gep's Big Bear's Understanding
S53275/2007
2007-06-30
79 cm, Mentalitet: Utm
Stor hane ännu lite smal i sin skalle i förh till nosens längd. Skulle vara bättre maskad. Rak ö-

armsvink. Tillr vinkl bak. Kunde ha mer stomme till sin storlek. Bra päls, Rör sig m ringlad
svans. Allt för smalt & instab fram, bra bak. Behöver mkt tid.
Ukl 2
Anne-Marie Petersson
Hjerpegården Romeo af Borbein
S70970/2007
2007-12.02
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 75 cm; Mentalitet: Ua
16 mån ännu lite smal skalle, kraft nosparti, Aningen lågt ansatta öron. Bra skuldra & öarmsvinkel. Passande stomme, fina tassar. Rör sig bra från sidan. Ännu smalt & instabilt fram.
Trång bak.
Ukl 1: 4
Susanne Ytterskog
La Dolce Luna's Supershow-Me
S48840/2007
2007-06-16
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 76 cm; Mentalitet: Ua
Fina prop Bra huvud Skulle önska bättre mask Mörka ögon Bra ö-linje, Tillr vinklad i sitt fram
Bra bak, passande stomme. Rör sig bra fr sidan, instabil fram, ok bak. Päls i fällning.
Ukl 1: 3
Anders Rådberg

Lejonklippans You Tube
S60817/2007
2007-08-27
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 71 cm; Mentalitet; Utm
Liten hane Tillr huvud Fina prop bra uttryck Aningen jusa ögon Aningen rak ö-arms vinkel Lite
knapp i knävink i stående, Bra stomme, tassar, päls, rör sig smalt bak & ännu lite instab fram
Skulle kunna vara lite mer maskulin
Ukl 2
Ville Niiranen

Lilla Äventyrets Callisto
S17643/2008
2008-01-07
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 71 cm; Mentalitet: Låg
Kompakt hane, Bra huvud, fint uttryck. Bra vinkl fram & bak, härlig benstomme, står m svansen
under magen, trivs inte i situationen, Härlig päls, Rör sig smalt bak, ok fram.
Ukl 2
Pia Hemming
Lorebergs Vampyr
S56593/2007
2007-07-30
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 74 cm
Härligt huvud, fint uttr, mörka ögon, välmaskad. Bra öron. Ännu lite grund i b-korg, Rak öarmsvink, utm bak, utm stomme, fina tassar, Rör sig smalt bak, ännu lite instabilt fram. Bra
pälskval
Ukl 1: 2
Maria-Helén Andersson

Villmobackens Forest Gump
S16637/2008
2008-01-06
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 74 cm; Mentalitet: Utmärkt
15 mån Vacker huv, fina prop, bra uttryck Tillr vinkl fram, utm bak, utm benstomme & tassar. Bra
päls, rör sig m bra steglängd, bra frånskjut, tillr stabilt fram. Trevlig helhet!
Ukl 1: 1 Ck; Bhkl Opl
Kerstin Frönestedt

Dragongårdens Clint Eastwood
S68547/2006
2006-10-30
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 74 cm; Mentalitet: Utm
Bra huv & uttryck, små öron, aningen rak ö-armsvink, bra vinkl bak, aningen lång i länden, Bra
benstomme & tassar, kraftiga hasar Skulle kunna vara djupare i b-korg, Rör sig m bra steglängd,
ngt instabil fram.
Ökl 1.2; Ck; Bhkl Opl
Helena Lutz
Gep's Big Bear's Good Guy A Leomas
S336484/2006
2006-04-10
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 78 cm; Mentalitet: ua
Rejäl hane, fint huv & uttryck, bra nosparti, Vällagd skuldra, markerat förbröst, bra vinklad fram,
lite knapp i knä-vinkl & skulle vara absolut stabilare i sin has, passande stomme, samlade tassar.
Lite krullig päls på ryggen, rör sig aningen kohasigt bak m lite hög svans, tillr stabilt fram
Ökl 2
Mats Hall
Gep's Big Bear's Great Guy
S36485/2006
2006-04-10
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 80 cm
Stor hane, bra skalle skulle vara mer utfylld under ögonen. Korr bett, stark hals, bra rygg,
passande stomme, Tillräckl vinkl fram, aningen knapp i knät, fina tassar, stor &rör sig aningen
ko-hasigt samt är ovillig att visa sina rörelser
Ökl 3
Annika Odlander
Gep's Big Bear's Peace
S53274/2007
2007-06-30
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 78 cm; Mentalitet; Ua
Vackert huv & uttr, Välbalans hane, mkt harmoniska rörelser, Tillr vinkl fram & bak Bra
benstomme & tassar, bra päls. Tillr stabil fram i sina rörelser, bra bak & från sidan
Ökl 1.1 Ck; Bhkl 4; Cert
Gina E Persson
Lejonklippans Smash-N-Grab
S59221/2005
2005-08-16
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 80 cm; Mentalitet Ua
Stor hane, bra skalle, mörka ögon, skulle ha mer markerad u-käke, rak ö-armsvinkel. Skulle ha
mer bredd mellan framben Skulle vara mer vinkl i knä. Allt för sluttande kors, lite platta tassar
Rör sig mkt instab fram, skulle ha bättre steglängd från sidan
Ökl 3
Maria Söderqvist
Lejonvinden's Quality Of Teddybear
S40624/2007
2007-04-28
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 80 cm; Mentalitet Ua
Fina prop i huv, allt för ljusa ögon- stör uttr Nedre ögonlockskanterna skulle vara fastare Rak öarmsv, skulle ha mer bredd mellan framben Tillr knävinkel, aningen platta tassar, bra päls. Rör sig
instabilt fram, samt smalt, ok från sidan.
Ökl 2
Chanette Söderkvist
Mohini's Kaizer Clims Kebnekaise
S43922/2007
2007-05-09
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 74 cm
2 år Bra huv & uttr, korr bett, fina öron Bra ö-linje Aningen sluttande kors Lite rak ö-armsv.
Välvinkl bak, passande stomme, fina tassar, bra päls, stundtals bra rörelset fr sidan. Rör sig mkt
smalt bak, änu lite instabil fram
Ökl 1.3
Charlotte Stiernebo

Mohini's Khiro Climbs Kebnekaise
S43927/2007
2007-05-09
Typ o Helhetsintryck: utmärkt; 75 cm
Trevlig helhet, bra huv 6 uttr, vackra ögon Goda vinkl fram utm bak, pass stomme fina tassar,
päls i fällning. Rör sig bra fr sidan, lite smalt bak, tåar in fram. Skulle önska ett bättre
självförtroende, men han klarar situationen, låter sig hanteras.
Ökl 1.4
Iréne Morell
FIUCH Pyrymetsen Candida
Fin41815/05
2005-07-31
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 75,5 cm; Mentalitet: Ua
Bra huv & uttr, substansfull hane, välform b-korg, tillr vinkl fram, utm bak, utm stomme, fina
tassar, bra päls, rör sig m bra steglängd, rör sig mkt hastrångt, aningen instab & smalt fram
Ökl 1.R
Eeva Vestman
FIUCH, SUCH Bölelejonet Yannek
S23498/2002
2002-02-27
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 74 cm
Championhane, 6 år av utm typ. Substansfull välbalanserad, vackert huv & uttr, Goda vinkl fram
& bak, aningen mjuk i ryggen, bra stomme & tassar. Rör sig bra från alla håll. Trevlig helhet
Chkl 2, Ck, Bhkl 2, CACIB R
Monica Sjöberg
SUCH Dragongårdens Take A Chance On Me S48319/2002
2002-07-15
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 75 cm: Mentalitet: Ua
Snart 7 år gammal hane, Bra huv & uttryck Fina prop höjd-längd. Aningen knapp ö-armsvinkel
Utm stomme, ben & tassar, Rör sig idag m aningen korta steg, Ger ett trött inttryck, bra päls
Chkl Opl
Marie Ahlgren
FIUCH SUCH WW-08
Knockando's Lord Nelson
S44488/2006
2006-05-24
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 77 cm
Utm typ, substansfull kraftfull hane, utm könsprägel Bra huv & uttr. Goda vinklar runt om Utm
stomme & tassar Sluttande kors Bra vinklar Rör sig m bra steglängd. Skulle kunna ha ett
kraftfullare frånskjut.
Chkl 4. Ck. Bhkl R
Björn Tinglöf
DKUCH EECH FIUCH SUCH
Kwenobe Balfen Shiku
S60393/2006
2006-06-13
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 76 cm; Mentalitet:Ua
Härligt huv& uttr. Fina prop Utm skuldra Goda vinkl fram tillr bak. Fina prop höjd-längd Utm
stomme & tassar, utm päls & kvalitet. Rör sig m bra steg fr sidan, aningen smalt bak, tillr stabilt
framifrån.
Chkl 1. Ck. Bhkl 1. CACIB. BIM
Petra Junehall
FIUCH FIV-08 SUCH
Lejonklippans Super Sensation
S59219/2005
2005-08-16
78,5 cm. Mentalitet: Ua
Härligt huv & uttr, välbalanserad m fina prop höjd-längd. Goda vinklar fram & härlig stomme
&tassar, fin pälskvalitet Rör sig bra från sidan, aningen hög svans, stabilt fraifrån

Chkl 3. Ck. Bhkl 3

Petra Högberg

SUCH Vallonbygdens Born To Run
S12471/2006
2005-12-13
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 80 cm; Mentalitet: Ua
Bra huv & uttr, substansfull rejäl hane, maskulin aningen sluttande kors, tillr vinkl fram Utm bak,
passande stomme, bra tassar, rör sig lite smalt bak, lite löst fram, skulle hålla sin svans lite rakare
Chkl R
Monica Sjöberg

Tikar
Bölelejonet Oops Sicket-Kakmonster
S42656/2008
2008-04-26
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 71 cm
11 mån, fina prop, vackert huv & uttr, mörka ögon, för dagen lite ö-bygd. Goda vinklar fram &
bak. Markerat förbröst, utm benstomme, samlade tassar bra päls, Rör sig bra fr sidan, smalt bak,
ännu lite svajigt fram men ok för åldern. Trevlig helhet!
Jukl 1.2 Hp
Anne Marie Krigh
Cevitas Rock An'Roll Angel
S47007/2008
2008-06-08
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 67,5 cm
10mån, utm typ för dagen ö-bygd, fina prop I huv, aningen rak i ö-armsvinkel, lite knapp i
knävinkeln, passande stomme, samlade tassar Rör sig mkt smalt bak, smalt & instabilt fram
Junkl 2
Jane Skärström
Cevitas Saint An'Sinners
S47005/2008
2008-06-08
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 66 cm
9 månader fint huv & uttr, fina öron, välmaskad Rak ö-armsvinkel. Markerat förbröst, trångt bett,
tillr vinkl bak, passande stomme platta framtassar, bra päls, rör sig ok från sidan, smalt bak, tillr
stabilt fram för åldern, bra päls
Junkl 1.3
Liza Darmell
Hellcat's Fear Of The Dark
S19186/2008
2008-02-01
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 71 cm; Mentalitet: Ua
1 år. För dagen substansfattig, knappt vinkl fram ok bak, bra huv & uttr. Mörka ögon, allt för
smal & tunn i b-korg, skulle kunna ha mer stomme till sin storl, alt för smal mellan frambenen,
tunna hasor, Rör sig ännu mkt instabilt & valpigt.
Junkl 3
Tommy Strandberg
Johannesdals Alizarin Crimson
S32528/2008
2008-04-19
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 68,5 cm. Mentalitet: Mer frimodig
En tik som ger ett långt intryck, bra skalle & nosparti för åldern masken skulle vara mer utfylld,
bra skuldra aningen rak ö-armsv, tillr vinklad bak, skulle ha mer benstomme, fina tassar, skulle
vara stabilare i sina hasor, rör sig ännu löst fram & lite smalt bak
Junkl 2
Camilla Holewa
Knockando's Qmp Quinta Red
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 71 cm

S32027/2008

2008-04-07

Ännu smal i skallen, lågt ansatta stora öron, bra hals, för dagen ngt överbygd, för sluttande kors
skulle kunna ha lite mer benstomme, aningen knapp i ö-armsvinkeln, ok bak. Kort päls, Höga
tunna hasor, rör sig ok från sidan, löst fram, lite kraftlöst bak.
Junkl 2
Kristina Trudesson
Lejonvinden's Smaragd To Teddybear
S52738/2008
2008-07-09
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 67 cm; Mentalitet: Ua
9 mån fina prop höjd-längd, vackert huv & uttr Härlig mask, tillr hals, bra skuldra, tillr vinkl fram
& bk, passande stomme till storlek, bra tassar, välformad b-korg, rör sig lite smalt bak, tillräckl
stabilt för åldern fram. Trevlig helhet
Junkl 1.1 Ck
Angelica Klavbäck
Fablernas Just Go For it
S62942/2007
2007-09-05
Typ o Helhetsintryck: utmärkt; 69 cm
Välgående, bra huv & uttr, skulle kunna vara mer utmaskad, bra ö-linje, goda vinkl fram & bak
Markerat förbröst, bra stomme & tassar, Rör sig m bra steglängd m bibehållen ö-linje & snyggt
buren svans, bra bak, tillr stabil fram. Prydlig
Ukl 1.3 Ck
Minna Ronkainen
Fablernas Show Must Go On
S62941/2007
2007-09-05
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 68,5cm
Bra huvud, fina prop, mörka ögon, bra ö-linje. Ännu lite tunn mellan frambenen, tillr vinkl fram,
utm bak, passande stomme, kort i pälsen idag. Rör sig ok fr sidan. Behöver bli fastare i sina
armbågar, Ok bak, måste fåbättre självförtroende Låter sig ej hanteras, därav priset.
Ukl 3
Rose-marie Smedbakken
Hjerpegårdens Zyanya af Borbein
S70975/2007
2007-12-02
Typ o Helhetsintryck: God; 75 cm; Mentalitet: Ua
Stor tik, för dagen gänglig & substansfattig smal i skallen, aningen långt nosparti, rak i öarmsvinkel, bra bak, sluttande kors, skulle kunna ha mer stomme till sin storlek. Rör sig ok från
sidan m hög svans, allt för smalt & instabilt fram. Kort päls idag.
Ukl 3
Eva Hultman
Knockando's Precious Paari
S59126/2007
2007-08-20
Typ o Helhetsintryck: utmärkt; 69,5 cm
Bra prop i huv, för åldern tillr bredd i skalle fint uttryck, bra hals, tillr vinkl fram & bak. Ser ngt
överbygd ut i stående, bra stomme & tassar, rör sig m utm steglängd men tyvärr störs ö-linjen av
den höga svansen, Rör sig smalt bak. Lite instabilt fram.
Ukl 1
Ruth Lintonsson
Leodal's Angelic Azaya
S53734/2007
2007-07-18
Typ o Helhetsintryck:utmärkt; 69,5 cm
Härligt huv & uttryck, tillr vinkl fram, aningen slutande kors, bra benstomme & tassar, lite kort i
pälsen idag, rör sig lite underställt, ok fram, sidorörelsen förstörs lite av att hon kniper med sin
svans. Trevlig modell.
Ukl 1
Angelica Klavbäck

Lilla Äventyrets Capella
S17646/2008
2008-01-07
Typ o helhetsintryck: Utmärkt; 68,5 cm; Mentalitet: Härlig
Bra huv & uttryck m fina prop skalle-nos 16 mån vällagd skuldra, goda vinkl fram & bakHärliga
rörelser från sidan, rör sig bra bak, aningen högsvans, tillräckligt stabilt fram. Trevlig helhet.
Lovande!
Ukl 1.2 Ck
Pia Hemming
Sjöwildas Missy Eliot
S68288/2007
2007-10-29
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 71 cm. Mentalitet: Utm
Tillr huvud för åldern, mörka ögon, välpigm fint uttryck, tillr vinkl fram, ok bak, djup b-korg bra
stomme & tassar, rör sig bra från sidag. Smalt bak, stabilt fram.
Ukl 1.4
Maria-Helén Andersson
Unique Dogs Merci Gold
S63809/2007
2007-10-07
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 68 cm; Mentalitet: Ua
Skulle kunna ha aningen mer stop, lite ljusa ögon, skulle önska hennes mask bättre, ger i sin
helhet ett ngt långsträckt intryck, lite rak i sin ö-armsvinkel, tillr bak, kort päls i fällning, rör sig
m lite hög svans, bra bak, slarvar fram.
Ukl 2
Margaretha Björklund
Villmobackens Femme Fatale
S16642/2008
2008-01-06
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 68 cm; Mentalitet: ngt reserverad
Trevl huv & uttr, utm ö-linje, ännu lite smal mellan frambenen, lite knapp i ö-armsv, utm vinkl
bak m härligt långt lår, utm stomme & tassar för dagen kort i pälsen, rör sig m bra steg fr sidan,
lite trång bak, ännu lite brett & instabilt fram.
Ukl 1.R
Marina Fredriksson
Villmobackens French Kiss
S16644/2008
2008-01-06
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 67 cm; Mentalitet: Ua
15 mån, härl huv & uttryck, utm ö-linje, goda vinkl fram & bak, passande stomme, samlade
tassar, lite kort i pälsen, rör sig utm från sidan, bra bak, tillräckl stabil fram för åldern
Ukl 1.1 Ck. Btkl 2. CACIB R
Marina Fredriksson
Bölelejonet Ginza
S66040/2006
2006-10-05
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 71 cm
Bra huv, aningen ljusa ögon, goda vinklar fram, markerat förbröst, tillr vinkl bak, välformad bkorg, pasande stomme, visas i allt för högt hull & i kort päls, rör sig bra, tillr stabil fram. Trots
detta en 1:a
Ökl 1
Anne Marie Krigh
Bölelejonets Imperia Grande
S31336/2007
2007-03-13
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 70 cm; Mentalitet: Ua
Lite runda ljusa ögon stör uttr, fina prop skalle, nosparti, välplac öron, aningen rak ö-arm vinkel,
liten knapp i knävinkel, passande stomme, aningen platta tassar, idag är hon kort i pälsen & ger
ett överbygt intryck, skulle röra sig m bättre påskjut & stabilare i fronten.
Ökl 2
Mette Andersson

Domptörerna's Windstar
S50846/2006
2006-07-06
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 68 cm; Mentalitet: Ua
Ännu lite smal i skallen, ngt ljusa ögon Utm ö-linje, stark rygg, tillr vinkl fram & bak, passande
somme, bra tassar, idag lite kort i pälsen. Rör sig m ett långt steg, tillr stabilt fram.
Ökl 1.4 Ck Btkl Opl
Anneli Jansson
NORDJV-07 Fiva's Juicy Fruit
S42891/2007
2006-11-13
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 70 cm; Mentalitet:Ua
Substansfull rejäl tik m fina prop. Kraftfullt huv välmaskad, aningen rak i ö-armsvink, utm bak,
härligstomme, fina tassar. Rör sig lite trångt bak, tåar in fram. Bra från sidan. En tanke maskulin
Ökl 1.R Ck
Petra Höberg
Furudalens Alejona The Beauty
S25143/2005
2005-02-23
Typ o helhetsintryck: Utmärkt; 69 cm; Mentalitet:Ua
Bra huv & uttr. Utm vinklad fram m markerat förbröst, aningen lång i länd, bra vinkl bak, bra
stomme & tassar, rör sig m bra steglängd. Smalt bak, ok fram. Välvisad!
Ökl 1.3 Ck Btkl Opl
Margaretha Mix
Gep's Big Bear's White Feather
S54066/2006
2006-07-07
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 66,5 cm; Mentalitet: Ua
Tillr stort huvud för sin storl. Skulle önska hennes mask mörkare & jämnare. Goda vinklar fram
& bak, utm benstomme & tassar. Rör sig m bra steglängd. Bra bak, ok fram. Utm pälskvalitet
Ökl 1.2 Ck Btkl Opl
Gina E Persson
Knockando's Lady Neuchatel
S44486/2006
2006-05-24
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 72,5 cm
Rejäl tik, kraft huvud, trångt bett aningen oregelbundet, lite rak i ö-armsv, bra vinkl bak, aningen
överbygd utm benstomme, fina tassar Rör sig m korta trippande bakbensrörelser m lite hög svans,
kommer inte till sin rätt idag. Kort i pälsen.
Ökl 2
Ruth Lintonsson
JWW-08 La Dolce Luna's Supershine-Me
S48834/2007
2007-06-16
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 73 cm
Bra huv, fina prop, aningen ljusa ögon, utm ö-linje, goda vinklar fram & bak, härlig benstomme
& tassar, utm päls, rör sig m utmärkt steg, Bra frånskjut, tåar in aningen.
Ökl 1.1 Ck, Btkl 1, Cert/CAC 1, CACIB 1, BIR
Elise von Holten
Lilla Äventyrets Bellatrix
S36396/2007
2007-04-06
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 65 cm
Fina prop höjd-längd, bra huv, aningen ljusa ögon, lite knapp i ö-armsvinkeln, ok bak utm
stomme, bra päls, rör sig lite smalt bak, kniper m svansen ok fram. Skulle vilja ha bättre mask.
Substansfull.
Ökl 1
Pia Hemming
Lilla Äventyrets Bellona
S36400/2007
2007-04-06
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 69 cm; Mentalitet: Härlig!
Skulle kunna vara mer utfylld i sitt nosparti, ha en bättre mask & mörkare ögon. Bör vara bättre

vinklad i sin front, ok knävinkel, ser ngt överbyggd ut idag, har lite platta tassar. Päls i fällning.
Behöver som helhet bli stabilare i sina rörelser.
Ökl 2
Pia Hemming
S VCH Lorebergs Queenie Pie
S37000/2005
2005-04-16
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 66 cm; Mentalitet: Ua
Bra huv & uttryck. Vällagd skuldra, utm vinkl bak Bra ö-linje, passande stomme, mkt mjuk päls
idag. Rör sig mkt trångt bak, löst & instabilt fram. Skulle ha ett bättre frånskjut.
Ökl 2
Kirti Zackrisson Eklund
Miss Kelly's Shot Of Love
S24418/2007
2007-02-18
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 70 cm
Rejäl tik, bra huv, mörka ögon, fin mask, bra öron, utm ö-linje & u-linje, Goda vinklar fram &
bak. Skulle kunna ha lite mer stomme till sin storl. Rör sig m bra steglängd mkt instabil fram,
kniper m svansen i stående. Är allt för reserverad.
Ökl 2
Pernilla Söderlund
Pocahontasgårdens Ayana
S51312/2006
2006-06-21
Typ o Helhetsintryck: Mycket god; 66,5 cm; Mentalitet: Ua
härligt huv m fina prop, fint uttryck Bra öron, bra ö-linje, tillr vinkl fram & bak, aningen lång i
länden, bra päls. Höga tunna hasor, skulle ha mer kraft i sitt bakställ lite instabil fram
Ökl 2
Yvonne Zetterlund
Vallonbygdens Absolut Raspberri
S40240/2005
2005-04-30
Tup o Helhetsintryck: Mycket god; 69 cm; Mentalitet: Ua
Skulle vara mer utfylld under ögonen. Tillr hals, allt för lång i länden, aningen rak i ö-armsvink,
bra vinkl bak, skulle kunna ha mer stomme. Rör sig m allt för hög svans, förstör ö-linjen. Ok från
sidan, tåar in ngt fram
Ökl 2
Tommy Strandberg
SUCH Dragongårdens Julia
S52460/2003
2003-09-05
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 69 cm
Substansfull Ch-tik, bra huv, kunde vara mer utfylld under ögonen & vara mer utmaskad Goda
vinklar fram & bak, bra stomme, Rör sig m bra steg, samlat, bra pälskvalitet.
Chkl 2, Ck, Btkl R
Petra Junehall
SUCH Dragongårdens Lilla Sjöjungfru
S58954/2001
2001-12-05
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 69 cm
7 årig ch-tik, vackert huv & uttr, bra ö-linje, goda vinkl fram & bak, passande stomme, djup bkorg, rör sig m bra steglängd men kunde ha bättre påskjut, bra i fram. Trevlig modell.
Chkl 1, Ck, Btkl 3
Petra Junehall
S VCH SUCH Dragongårdens Mendoza
S52041/2005
2005-07-25
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 72 cm
Ch tik, vackert huv & uttr, vackra ögon, goda vinkl fram, tillr bak, visas i ngt för högt hull, utm
stomme & tassar, rör sig mkt smalt bak, ok fram, kniper med svansen.
Chkl 3, Ck, Btkl Opl
Annelie Forsner

SUCH SV-07
Gep's Big Bear's Michelle Afeuroman
S26046/2002
2002-03-19
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 70 cm; Mentalitet: Ua
7 årig ch-tik m härligt huv, bra nosparti bra ö-linje, tillr vinkl fram, bra förbröst, utm bak, rör sig
inte helt rent idag, skulle vara mer stabil i sin front. Kort päls
Chkl 4
Maria Gustafsson
SUCH Kusbolejonet Interesting Suprice
S55348/2004
2004-08-02
69,5 cm; Mentalitet: Ua
Substanfull, kunde vara mer utfylld under ögonen, ser ngt överbyggd ut idag, bra förbröst, djup bkorg, tillr vinkl bak, passande stomme, fina tassar, rör sig smalt bak, tåar in fram.
Chkl R
Liza Darmell
Veteranklass
SUCH Dragongårdens Excillent Electra
S13621/2001
2001-01-02
Typ o Helhetsintryck: Utmärkt; 70 cm; Mentalitet: Ua
Vackert huv, bra uttr, tillr vinkl fram, bra bak, bra stomme, fina tassar, substansfull Rör sig lite
tungt bak idag, mkt smalt bak, ok fram.
Vetkl 2 Hp
Petra Junehall
NUCH SUCH SV-03
Lejonklippans Costa Clöver
S21662/2000
2000-03-03
9-årig väl bibehållen välkonstruerad veterantik, bra huv & uttr, utm förbröst, goda vinklar fram &
bak, bra stomme, fina tassar, rör sig bra för åldern, tillr stabil. BÄSTA VETERAN
Vetkl 1, Ck, Btkl 4
Richard Färlén

Avelsgrupp
Teamaides Exquisite Expre
S16866/2003
2557,2562, 2590, 2591
2 kombinationer där avelshanen har präglat sin avkomma på ett positivt sätt. Fina stommar, fina
rörelser, bra typer BÄSTA AVELSGRUPP
Avelskl 1, Hp
Susanna Johansson

Uppfödargrupp
Kennel Knockandos, 2548, 2570, 2585, 2598
3 kombinationer, hög kvalitet på samtliga individer, bra huvuden, storlekar, utm stommar. Några
rör sig m hög svans, för dagen några m kort päls. Grattis till ett bra uppfödararbete.
Uppfkl 1, Hp
Ruth Lintonsson

