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 Valpklass 

 Hanar 

 

Eminem Knockandos Grande Leonis SE15418/2013 f. 120826 

Härlig hanvalp mkt bra storlek o balans för åldern, maskulint huvud välformade ögon, välansatta 

öron, bra mask, korrekt bett, fin hals o överlinje, utm vinklar fram aningen knappa bak, 

välformad bröstkorg m bra djup o längd. Passande benstomme till storlek. I stående ngt fransysk 

frambenställning. Rör sig med riktigt rastypiska rörelser. Päls o färg ok. Bästa valp! 

Valpkl 1 Hp  Äg. Lintonsson Ruth 

 

Hanar 

 

Altonastigens Ironhide SE20448/2012 f. 120222 

15 mån hane, mkt god helhet, välskuret huvud m maskulint uttryck, välansatta öron, korrekt bett 

bra mask, vacker hals o överlinje, välformad bröstkorg, knappt förbröst, ngt öppna vinklar fram o 

bak, står ngt tåvid, rör sig m bra steglängd, marktrång fram o bak, vacker sommarpäls, trevligt 

temperament 

Junkl VG  Äg. Johansson Lars-Gösta 

 

Endless Edens Living For Tomorrow SE32864/2012 f. 120428 

Maskulin junior hane, bra huvud o uttryck, tillräcklig hals, bra rygg ngt fallande kors, öppna 

vinklar fram o bak, välformad bröstkorg, rör sig ok men rullar sin svans, trevligt temperament. 

Skulle önska honom ngt högre på benen 

Junkl VG  Äg. Lars Marius Andersen 

 

Fairytroll’s Soul Of A Lion SE27780/2012 f. 120327 

Mkt vacker junior hane m härlig balans, maskulint huvud o uttryck, välformade ögon, välburna 

öron. Utm hals o överlinje, välformad bröstkorg m bra bröstdjup o förbröst, utm benstomme, rör 

sig m vägvinnande steg, bra päls o färg, trevligt temperament 

Junkl Exc kk 1 Ck Bhkl 2 Cert  Äg. Andersson Maria 

 

Khaimas’ Christmas Nanook SE25805/2012 f. 111218 

Härlig maskulin junior hane, kraftfull skalle m utm uttryck. Välformade ögon, välburna öron, 

korrekt bett, utm mask, stark hals, bra rygg o kors, välansatt svans, ngt öppna vinklar fram o bak, 

välformad bröstkorg m tillräckligt förbröst, rör sig med vägvinnande steg ngt trångt bak, 

vägvinnande steg. 

Junkl Exc kk 2  Äg. Gustafsson Tomas 

 

Knockando’s Walkato Quincyson SE49950/2012 f. 120806 

15 mån hane, bra huvud o uttryck, välformade ögon, välburna öron, kunde haft ngt mer markerat 

stop, korretk bett, utm mask, ngt kort hals, bra rygg o kors, utm vinklar fram ngt knappa bak, 

passande benstomme till storleken, rör sig m bra steglängd, mkt trångt bak o med ngt glad svans, 

trevligt temperament. Päls o färg ok 

Junkl VG  Äg. Askfelt Jane 



 

Millijor’s Buster SE34944/2012 f. 120509 

Bra huvud o uttryck, korrekt bett, välformade ngt ljusa ögon, tillräcklig mask. Ngt kort hals, mkt 

bra rygg o kors, normala vinklar fram o bak, passande benstomme, välformad bröstkorg, ngt 

knappt förbröst, rör sig mkt bra runt om för åldern, trevligt temperament. Visas i sommarpäls! 

Junkl VG kk 4  Äg.Öberg Tiina 

 

Sandiana’s Perfect Day SE26231/2012 f. 120317 

Hane m fina proportioner på höjd o längd, kraftfull skalle, välformade ngt ljusa ögon, välburna 

öron, korrekt bett, mkt bra hals o överlinje, utm vinklar runtom, fin benstomme, rör sig rastypiskt. 

Bra päls o färg 

Junkl Exc kk 3  Äg. Westphal Ingela 

 

Shimani’s Friend Sikis SE48016/2011 f. 110728 

Ung hane som saknar maskulinitet både i huvud o kropp, bra mask, välformade ngt ljusa ögon, 

ngt lågt burna öron, vacker hals, bra överlinje, bra kors o svans, öppna vinklar fram o bak, 

bröstkorg m bra djup men behöver volym, tillräckliga vinklar fram mkt knappa bak, rör sig ok, 

trevligt temperament! 

Ukl G  Äg. Hindemith Caroline 

 

Altonastigens Sommardagg SE38723/2011 f. 110526 

Välskuret maskulint huvud, välansatta välburna öron, korret bett, bra hals o överlinje, ngt 

avfallande kors, öppna vinklar fram o bak, bröstkorg m bra längd, behöver mer volym, rör sig 

löst fram o trångt bak, ngt glad svans, bra päls o färg, trevligt temperament 

Ökl VG  Äg. Johansson Lars-Gösta 

 

Knickerbockers Dark Tranquillity S44538/2008 f. 080606 

Maskulint huvud o uttryck. Välformade mellanbruna ögon, välansatta öron, korrekt bett, bra 

mask, bra hals o överlinje, bra kors o svans, ngt öppna vinklar fram bra bak, passande 

benstomme, ngt flata tassar, rör sig ngt slarvigt fram o trångt bak 

Ökl VG kk 2  Äg. Gustafsson Tomas 

 

Löveliens Herkules von Unkas N17825/08 f. 080620 

Härligt kraftfullt maskulint uttryck av den rätta modellen. Välformade mörka ögon, välburna 

öron, korrekt bett, tillräcklig hals, ngt framskjuten skuldra, stark rygg bra kors o svans. 

Välformad bröstkorg, markerat förbröst, härlig benstomme, står aningen fransyskt ngt glad svans 

Ökl Exc kk 1 Ck Bhkl 4 R-Cert  Äg. Lars Marius Andersen 

 

Shimani’s Sieur Porthos SE37355/2010 f. 100517 

Maskulint huvud ngt runda ljusa ögon, korrekt bett välansatta öron, bra mask, bra hals stark 

överlinje utmärkt kors, öppna vinklar fram o bak, passande benstomme, rör sig m bra steglängd 

bra fram o trångt bak, bra päls o färg trevligt temperament 

Ökl VG kk 3  Äg. Ivarsson Dennis 

 

SE UCH Leonnskall’s Kizz Me Bobbo Linslus S30480/2009 f. 090323 

Vackert maskulint huvud korrekt bett, utmärkt stop, välburna ögon, bra hals stark överlinje, utm 

kors, välansatt välburen svans, normala vinklar fram o bak, välformad bröstkorg, markerat 



förbröst, en härlig champion hane som jag önskar lite mer av, bra päls o färg, trevligt 

temperament 

Chkl Exc kk 1 Ck Bhkl 3  Äg. Björnbrink Marina 

 

Skorres O’coner S27259/2005 f. 050316 

8 årig veteran mkt maskulint huvud välformade vackra ögon välburna öron korrekt bett mkt 

vacker hals o överlinje bra kors o svans välformad bröstkorg markerat förbröst, fin benstomme, 

visas idag i högt hull vilket gör honom onödigt tung i rörelse. Härlig veteran! 

Vetkl Exc kk 2  Äg. Ljusberg Hasselgren Birgitta 

 

 

DK UCH NORD UCH Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f. 040617 

Mask huvud o utryck korrekt bett välformade mellanbruna ögon välansatta välburna öron, bra 

mask, bra hals, ngt mjuk överlinje i stående, bra kors o svans, aningen rak överarm, utm vinklar 

bak, fina rörelser runt om, välburen svans, trevligt temperament, bra päls o färg. Bästa veteran! 

Vetkl Exc kk 1 Ck Bhkl 1 BIM  Äg. Szabo Ulrika 

 

Tikar 

 

Blå Rosen’s Love Is All Around SE20461/2012 f. 120212 

Mkt feminin vacker juniortik utm proportion höjd o längd, välskuret huvud, korrekt bett, 

välburna öron, bra hals o överlinje kors o svans. Utm vinklar fram och bak, välformad bröstkorg 

markerat förbröst, bra päls o färg. Trevligt temperament 

Junkl Exc kk 2 Ck  Äg. Andersson Elisabet 

 

Endless Edens Wind Of Change SE32867/2012 f. 120428 

Feminint huvud o uttryck, korrekt bett, välformade ögon, tillräcklig hals, utm vinklar fram ngt 

knappa bak, passande benstomme, skulle önska henne högre på benen, rör sig m bra steglängd ok 

fram trångt bak, ngt rullad svans, trevligt temperament 

Junkl VH  Äg. Lars Marius Andersen 

 

Fairytroll’s Sould Of Guardian Angel SE27781/2012 f. 120327 

Mkt feminin tik bra huvud men kunde haft ngt mer stop, välformade ngt ljusa ögon, utm hals 

överlinje kors o svans, rastypiska vinklar runtom, rör sig utm från alla håll, välburen svans, bra 

päls o färg. Temperament ua! 

Junkl Exc kk 1 Ck R-Cert  Äg. Andersson Maria 

 

Hjältarnas Pälsängel SE38466/2012 f. 120511 

Fem huvud o uttryck välformade mörka ögon, välansatta öron, korrekt bett, mkt bra hals o 

överlinje, ngt öppen vinkel fram, utm bak, passande benstomme, rör sig m bra steglängd slarvar 

fram o bak, trevligt temperament, päls o färg ok! 

Junkl Exc kk 3 Ck  Äg. Szabo Ulrika 

 

Hjältarnas Pälsfladdrare SE38464/2012 f. 120511 

Näpen juniortik på den mindre sidan feminint uttryck ngt knappt stop korrekt bett, välformade 

ögon vacker mask, välansatta ngt stora öron, vacker hals, ngt mjuk överline, bra kors o svans, ngt 

öppna vinklar fram o bak, rör sig ok runt om visas i ngt högt hull, bra päls o färg. Trevligt 



temperament 

Junkl VG  Äg. Tordell Patrik 

 

Milijor’s Starlet SE34946/2012 f. 120509 

Välbalanserad juniortik utm proportioner höjd o längd, feminint huvud o uttryck, kunde haft mer 

stop, välform ngt ljusa ögon, korrekt bett, vacker hals stark överlinje, utm kors o svans, utm 

vinklar fram ngt öppna bak, välformad bröstkorg, rör sig m härligt steg o bra påskjut, mkt 

lovande tik. För dagen i sommarpäls 

Junkl Exc kk 4  Äg. Johansson Lillemor 

 

NORD JV-12 Knockando’s Princess Of Umbria SE54296/2011 f. 110918 

Välbyggd tik m utmärkt helhet, mkt vackert huvud o uttryck, välformade mellanbruna ögon, 

korrekt bett, vacker hals o överlinje bra längt ngt knappt förbröst passande benstomme. Rör sig 

mkt bra runt om vacker färg i sommarkondition, trevligt temperament 

Ukl Exc kk 1 Ck  Äg. Lintonsson Ruth 

 

Shimani’s Magical Power Wakanda SE48020/2011 f. 110726 

Tik på mindre sidan. Feminint huvud o uttryck, välformade ngt ljusa ögon, korrekt bett, 

tillräcklig hals, stark rygg, alldeles för öppna vinklar fram o bak vilket gör att hon går o står 

under sig. Lite tunn benstomme, rör sig löst fram och bundet bak. Trevligt temperament. Päls i 

sommarkondition. 

Ukl G  Äg. Oscarsson Susanne 

 

Altonastigens Sommarskrud SE38733/2011 f. 110526 

Feminint huvud och uttryck, utm proportioner skalle o nos, välformade mörka ögon, korrekt bett, 

välansatta öron, mkt bra hals o överlinje, ngt brant kors, rör sig ngt lösa armbågar o ngt 

underställt bak pga korset, passande benstomme, bra päls o färg, trevligt temperament 

Ökl VG kk 3  Äg. Johansson Lars-Gösta 

 

Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono SE26865/2010 f. 100315 

Härlig tik m utm proporioner. Feminint huvud o uttryck önskas ngt mer stop, välformade ljusa 

ögon, korrekt bett, mkt bra hals överlinje kors o svans, utm vinklar fram o bak, rör sig utmärkt 

från alla håll. Mkt bra balans från nos till svans. Trevligt temperament, sommarpäls 

Ökl Exc kk 1 Ck Btkl 3 Cert  Äg. Hall Mats 

 

Zir Ozzy’s Royal Love von Tulip’s SE18544/2010 f. 100116 

Kraftfull men feminin tik, utm proportioner höjd o längd feminint huvud o uttryck, kunde vara 

ngt kraftigare i nospartiet, tillräcklig hals, mkt bra överlinje, välställt kors, ngt rak överarm, fina 

vinklar bak, rör sig med bra steglängd för dagen ngt tung i sina rörelser, trevligt temperament, 

utm färg o päls 

Ökl Exc kk 2 Ck  Äg. Billqvist Marie 

 

DK UCH SE UCH Boyzones Dragonfly S17967/2009 f. 090129 

Super feminint huvud o uttryck av högsta klass, välformade vackra ögon, korrekt bett, vacker 

hals, rygg m bra längd men ngt mjuk, utm vinklar fram o bak, härlig benstomme, rör sig m mkt 

bra steg o påskjut. I ngt för högt hull. I sommarpäls. Trevligt temperament 

Chkl Exc kk 3 Ck Btkl 4  Äg. Hall Mats 



C.I.B DK UCH FR CH INT UCH NO UCH NO V-11 NORD UCH SE UCH Knockando’s 

Winther In Salinas S67089/2009 f. 091104 

Så här ska det se ut! Rastyp från nos till svans med ett utmärkt rörelseschema. Vacker päls o färg. 

Chkl Exc kk 1 Ck Btkl 1 BIR  Äg. Lintonsson Ruth 

 

SE UCH Leodals Belize SE61448/2010 f. 100929 

Sockersöt superfin championtik på den mindre sidan. Härligt huvud och uttryck, härlig hals o 

överlinje, ngt öppen vinkel fram, bra bak, utm rörelser från sidan o fram ngt tätt bak, skulle önska 

henne lite högre på benen 

Chkl Exc kk 2 Ck Btkl 2 Äg. Klavbäck Angelica 

 

Skorres Loka S54889/2003 f. 030908 

Mkt välbevarad vet tik vackert huvud o uttryck, välformade vackra ögon, korrekt bett, vacker 

hals o överlinje tillräcklig benstomme, rör sig lite nystande fram o tätt bak. En riktigt härlig 

veterantik 

Vetkl Exc kk 1  Äg. Nilsson Marina 


