Hässleholm 2014-05-17

Domare: Johnsson John John

Valpklass
Hanar
Knockando's Xo Meukow Gold Panter SE57843/2013
f: 2013-10-25
Tilltal hanvalp Vackert huv m bra nosparti vacker mask kort hals bra rygg, tillr vinkl runt om, bra prop
i kroppen rör sig typiskt för sin ålder, välpresenterad.
Valpkl 1 Hp Bästa valp
Äg: Lintonsson Ruth
Valpklass
Tikar
Wildering's Rock Me Like Storm
SE53143/2013
f: 2013-09-13
Fem söt tikvalp, vackert huv ngt tunt nosparti bra hals o rygg, tillr vinkl runt om, pass benstomme
uppfattas aning lågställd, lite för mkt valphull Trevligt visad.
Valpkl 1 Hp
Äg: Wilderings Victoria
Juniorklass
Hanar
Endless Edens The Best Of My Love
SE37018/2013
f: 2013-05-08
Juniorhane, m bra storlek, bra prop i huv ännu ngt outveckl, bra bett, kort bra hals, bra rygg som dock
höjer sig i rörelse, typ vinkl fram bra benstomme, ngt raka bak, vilket gör att han höjer sig i länden rör
sig väl fr sidan, härligt temp.
Jkl kv Very Good Jkl kk 1
Äg: Berntsson Anette
Lejonlyckans Happy Magnificent Guy SE3922/2013
f: 2013-05-17
Kraftfull juniorhane av bra storlek, mask huvud vacker mask, vackert bett, bra hals o rygg, aning brant
kors, tillr vikl fram, rak vinkl bak, vilket resulterar i stela rörelser, inte i bästa päls för dagen, trevligt
temp.
Jkl kv Very Good Jkl kk 2
Äg: Engblom Kristina
Shimani's Zhakibam Björne
SE21949/2013
f: 2013-03-11
Juniorhane av bra storlek, vackert huv bra mask, välburna öronbra bett, kort hals bra rygg, bakhög pga
sina knappa vinkl, tillr vinkl fram, saknar steglängd fram o bak beh bli frimodigare i ringen, trevligt
visad.
Jkl kv Good
Äg: Bengtsdotter Ulrika
Unghundsklass
Hanar
Knockando's Waikato Quincyson
SE49950/2012
f: 2012-08-06
Mask hane, vacker uttryck, vacker mask fina mörka ögon, vacker hals stark rygg, pass vinkl fram, tillr
vinkl bak bra prop i kroppen, skulle önska mer kraftfulla rörelser bak, höjer svansen i rörelse, vacker
päls o färg.
Ukl kv Exc Ukl kk 2
Äg: Askfelt Jane
SE-JV 13 Namupalan Bling Smack Shap SE61644/2012
f: 2012-10-22
Utm typ, vackert mask huv trots sin ålder vacker mask ngt öppna ögon underbar ö-linje välvinkl fram
o bak, pass benstomme välmusklade lår, rör sig m vägvinnande steg, vacker päls o färg Välvisad.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert CACIB BIR
Äg: Junehall Lindberg Jessika

Öppenklass
Hanar
Endelss Edens Living For Tomorrow
SE32864/2012
f: 2012-04-28
Kratfull hane, tydlig könsprägel, bra bredd i skallen, fina prop i huv, önskar bättre mask, bra hals, ngt
vek i sin rygg, tillr vinkl fram, vacker benstomme o bättre vinkl bak, lyfter sin svans i rörelse, rör sig
m bra steg fr sidan, välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 4 R-Cert
Äg: Marius Andersen c/o Jessika Fransson
Endless Edens Rock Like A Hurricane SE32863/2012
f: 2012-04-28
Hane av bra storlek, mask vackert huvud, önskar bättre mask, välburna öron, bra hals o rygg, välvinkl
fram, ngt tunn i fronten, ngt knappa vinkl bak, rör sig m långt steg, ö ljusare färg, trevligt visad.
Ökl kv Exc Ökl kk 2
Äg: Berntsson Anette
Gep's Big Bear's Cheifmocassine
SE59628/2010
f: 2010-09-07
Trevlig hane, ngt .... huvud, som brister i sin könsprägel, kort bra hals, bra rygg, slutande kors, tillr
vinkl fram knappa bak, uppfattas som kort i kroppen, rör sig m ett knappt steg fr sidan, trevligt temp.
Ökl kv Good
Äg: Randau Björn
Lejonhjärta Aither
SE52542/2010
f: 2010-07-06
Mask hane, bra prop i huv m vacker mask aning ljusa ögon, bra hals o rygg, vällagd skuldra, rak ö-arm
tillr vinkl bak rör sig väl fr sidan ngt instabillt Trevligt visad.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Lerjéus Annette
Championklass
Hanar
DKuch ITch SEuch SE V-13
Endless Edens Rain
SE20748/2007
f: 2007-02-24
Ch hane av utm typ, vackra prop i huv + kropp, bar hals o rygg, kort brant kors, välvinkl fram tillr bak,
bra benstomme, rör sig m ett vackert flyt i steget höjer sin svans i steget. Välvisad.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 3
Äg: Berntsson Anette
C.I.B DKuch DK V-12 DK V-13 INTuch LTch NOuc NO V-11 NORDuch SEuch SLch
Knockando's Qmp Quincy Red
SE32020/2008
f: 2008-04-07
Utm typ, vacker helhet, utm storlek ger ett mask utryck, ö liter mörkare ögon, vacker hals o rygg
välvinkl fram ö mer vinkl bak underbar volym i kroppen o benstomme, rör sig väl runt om.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 2 R-CACIb
Äg Lintonsson Ruth
Juniorklass
Tikar
Fablernas Goodness Of Creation
SE37016/2013
f: 2013-04-27
Söt juniortik, bra prop i huv m vacker mask dock runda ögon, bra hals o rygg ngt bakhög, fantastiskt
förbröst, vällagd skuldra, rak ö-arm men rak i sin vinkl bak rör sig typ för åldern trevligt temp.
Jkl kv Very Good Jkl kk 3
Äg: Oscarsson Susanne
Fablernas Spökar Hos Randau
SE29170/2013
f: 2013-03-22
Juniortik m fem uttr, underbar mask välfyllt nosp, vackert bett mörka fina ögon, bra hals o rygg, ngt
hög i länden, tillr vinkl fram knappt bak, rör sig bra fram ngt underställt bak trevligt temp.
Jkl kv Very Good Jkl 2
Äg: Randau Björn

Fablernas Spökar På Vilmobackens
SE29169/2013
f: 2013-03-22
Liten söt juniortik, vackert huv m svart mask, vackra ögon bra hals o rygg, ngt hög i länden tillr vinkl
fram rak bak, pass benstomme, rör sig m bra steg, trevligt temp.
Jkl kv Very Good Jkl kk 4
Äg: Fredriksson Marinna
Liongate's Kaisa
SE44189/2013
f: 213-05-16
Juniortik m tydlig könsprägel vackert huv men ngt rund skalle, fin svart mask, ngt runda ögon, kort
hals bra rygg, vällagd skuldra, rak ö-arm, välvinklad bak, pass benstomme, rör sig bra m kraftfulla
steg bak, härligt visad.
Jkl kv Exc Jkl kk 1
Äg: Wildering Victoria
Unghundsklass
Tikar
La Dolce Luna's Dream For Me
SE40777/2012
f: 2012-06-02
Välkroppad tik av bra storlek vackert huvud där masken kunde vara svartare bra hals rygg vällagd
skuldra, typiska vinklar bak, välkroppad, rör sig bra från sidan, visas i ngt högt hull.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 3 Cert
Äg: von Holten Elise
Öppenklass
Tikar
Blå Rosen's Love Is All Around
SE20461/2012
f: 2012-02-12
Välkroppad tik vackert feminint huvud ngt runda ögon, välburna öron bra hals o rygg ngt rundat kors
typiska vinklar runt om passande benstomme tillräcklig bredd i fronten välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk 2
Äg: Andersson Elisabet
Bumbi-Bear
SE53106/2010
f: 2010-07-07
Vackert huvud fint välfyllt nosparti aning ljusa ögon välburna öron kort bra hals stark bra rygg ngt
lång i länden Välvinklad fram ngt knappa vinklar bak rör sig bra från sidan vacker päls o färg.
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Marberg Dan
Knockando's Qmp Quinta Red
S32027/2008
f: 2008-04-07
Utm storlek feminint vackert huvud väldigt vackra ögon bra hals aning vek i ryggen ngt lång i sin länd
tillräckliga vinklar fram ngt knappt bak passande benstomme rör sig väl från sidan Vacker päls o färg.
Ökl kv Exc Ökl kk 1
Äg: Truedsson Kristina
Skjærgardens Copr My Attitude
SE56062/2011
f: 2011-07-19
Utm typ feminent uttryck fint huvud bra mask bra hals o rygg lång i länden vilket syns i rörelserna
tillräckligt vinklad fram välvinklad bak passande benstomme välvisad.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: von Holten Elise
Championklass
Tikar
DKuch SEuch Boyzone's Dragonfly
S17967/2009
f: 2009-01-29
Utm typ vackert feminint huvud bra proportioner kort hals bra rygg ngt bakhög välvinklad fram
välfyllt förbröst välvinklad bak rör sig med ett bra steg ngt högt hull.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 2 R-Cert
Äg: Hall Mats

DKuch SEuch
Fairytroll's Bonebeast Mrs Nono
SE26865/2010
f: 2010-03-15
Feminin tik av bra storlek välkroppad vackert huvud rätt proportioner kunde ha lite bättre pigment
vacker hals mkt strak rygg ngt knappa bak välvinklad fram rör sig väl men kunde ha ett längre steg
bak.
Chkl kv Exc Chkl kk 4
Äg: Hall Mats
C.I.B DKuch FRch INTuch NOuch NO V-11 NORDuch SEuch
Knockando's Winther In Salinas
S67089/2009
f: 2009-11-04
Synerligen välkroppad tik vackert feminint huvud mörka fina ögon vacker mask kort o stark hals stark
bra rygg välvinklad fram tillräckligt bak Vacker benstomme rör sig bra från sidan instabilt bak vacker
päls o färg.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Btkl 4
Äg: Lintonsson Ruth
SEuch
Lejonvinden's Smaragd To Teddybear S52738/2008
f: 2008-07-09
Tilltalande vacker i stående vackert huvud mkt fint nosparti mörka fina ögon bra hals aningen vek i
ryggen välvinklad fram tillräckligt bak rör sig väl från sidan ngt instabilt bak känns mkt lågställd.
Chkl kv Exc
Äg: Klavbäck Angelica
NORDuch SEuch Leodal's Belize
SE61448/2010
f: 2010-09-29
En ung mkt tilltalande championtik vackert välutfyllt huvud vacker mask stark o bra överlinje
välvinklad fram tillräckligt bak aningen lång i kroppen rör sig mkt väl från sid ngt trång bak välvisad
bra temperament.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM
Äg: Klavbäck Angelica
DKuch Wonderpark's Diamant
DK14518/2011
f: 2011-08-04
Utm huvud bar mask vackert bett fina ögon bar hals aning vek i ryggen höjer sig i länden i stående pga
sin raka vinklar bak tillräckligt fram aningen ... i fronten rör sig trångt bak annars bra steg vacker päls
o färg.
Chkl kv Very Good
Äg: Daimi Larsen
Uppfödaregrupp
Uppf: Berntsson Anette Halmstad Kennel Endless Edens
Välpresenterad grupp rejäla huvuden vackert uttryck önska lite mer benstomme vacker päls o färg på
samtliga Grattis till ett bra jobb.
Uppf klass 2 Hp
Uppf: Linthonsson Ruth Härryda Kennel Knockando's
Välkroppade tydligt könspräglade fina huvuden underbara benstommar vackra uttryck vacker grupp
som får up o ... till i eftermiddag.
Uppf klass 1 Hp
Skriven av K Truedsson

