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Domare : valpar –  Fredrik Norgren  

Vuxna –  Göran Bodegård 

 

Valpar 

Mohinhi’ s Just One Jewel S69662/2006 f. 061118 

Stor kraftig, uttrycksfullt prop fem huvud, bra ögon o öron, bra hals, tillr stram rygg, bra benstomme, 

bra skuldra, tillr vinklar bak, parallella, vägvinnande steg, bra temperament, mkt lovande! BIR-valp 

Valpkl 1 Hp Äg. Maria Gustafsson 

 

Hanar 

Domptörernas Roadrunner S50845/2006 f. 060706 

Mask hane, ngt lång i ryggen. Mkt vack uttryck, öron lite lågt ansatta, utm konstruktion i fronten, lite 

hög bak, kan gärna få ett par cm mer i mankhöjd, bra benstomme, sunt steg, utm päls, färg o svans. 

Junkl 1 Junkk 1 Äg. Anneli Jansson 

 

Fablernas Nice Rebell S53897/2005 f. 050804 

Tilltalande välbalancerad hane m fina linjer o detaljer, vack huvud, utm front o förbröst, bra vinklar bak, 

fin svans, mkt tilltalande rörelsemönster, utm päls o färg. 

Ukl 1 Ukk 1 Hp Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Vallonbygdens Born To Be A Star S12472/2006 f. 051213 

Stilig maskulin m mkt tilltalande höjd, bra huvud, aningen ljusa ögon, ännu rätt outvecklad o av ngt tunn 

i flank o länd. Lite platt bröstkorg sida, rör sig m bra steg från sidan, ok fram o bak. Lovande hund som 

behöver mkt mer tid att få substans till sin storlek o kropp. 

Ukl 1 Ukk 2 Äg. Therese Lind 

 

Bölelejonet Clay S15676/2005 f. 050104 

Maskulin som helhet ngt generös tilltagen i kroppsvolymen, snyggt huvud, bär upp sg bra i rörelse, men 

säckar lite när han står i värmen, önskar ngt bättre flyt i front konstruktionen, en aning rak bak, bra päls 

o färg. Utm benstomme. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Helena Nylin 

 

Fablernas Latjolajban S41517/2004 f. 040510 

Hygglig storlek på höjden men önskar han generösare i volym o längd, Önskar ngt kraftfullare huvud o 

lite mer maskulint uttryck. Ngt smal i fronten, rätt bra bakställ, ngt grund i bröstet, bra steg från sidan 

men kunde vara parallellare fram. Väl hög svansföring. 

Ökl 2 Äg. Piaa-Johanna Björkegren 

 

Garplyckan’ s Borbein Ex Yellow S60717/2002 f. 021110 

Maskulin, önskar ngt bättre flyt i ???, bra maskulint uttryck, bra halsansättning, för smal i fronten väl 

platt i bröstkorgen sidan, markerar aningen höger fram, önskar ngt parallellare fram bensrörelser, utm 

päls o färg. 

Ökl 2 Äg. Susanne Ytterskog 

 

Gep’ s Big Bear’ s Rollover Beethoven S26043/2002 f. 020319 

Välgående hund. Önskar aningen större huvud, bra nacke o överlinje, vällagd skuldra, mkt snyggt 

bakställ, bra bredd i fronten, bra svansföring, utm päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 3 Äg. Rose-Marie Sundqvist 

 

Leonskall’ s The Cool Sisqo S12543/2002 f. 011209 

Tilltalande maskulin m utm propp, synnerligen snygga rörelser från sidan, bra huvud, utm öron, flott 

nacke o rygglinje, väl…  fram, önskar honom parallellare i frambensrörelserna, utm svans, fin päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Äg. Pirkko Andersson 

 

Mohinhi’ s Bear-Butte af Beeline S43224/98 f. 980811 

Tilltalande maskulin välbyggd väl bibehållen veteranhane m fina propp, bra volym som han bär flott o 

spänstigt. Många fina detaljer. 

Vetkl 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM Äg. Maria Gustafsson 



 

Tikar 

 

Domptörerna’ s Windstar S50846/2006 f. 060706 

Feminin ??? m bra propp o linjer för en junior, en aning grund i nospartiet, bra halsansättning, utm front 

konstruktion, lite bakhög på ” juniorvis” , snyggt steg från sidan, lite smygig framtoning pga ovana. En 

trevlig tik. 

Junkl 1 Junkk R Äg. Anneli Jansson 

 

Hagelstormen’ s Ablazing Chevelle S55396/2006 f. 060730 

Feminin m bra substans o stomme, trevl huvud m bra uttryck, bra fram, väl rak bak, utm volym i 

bröstkorg, hyggliga rörelser för åldern 

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Kathy Karlsson 

 

Mohinhi’ s Izolde Is Incognito S33880/2006 f. 060331 

Stor, stilig, aningen maskulin, en mkt värdefull tik m vack huvud, önskar aningen mildare uttryck, vacker 

hals o rygg, snygga rörelser från sidan, utm bak, okej fram, utm svansföring, särskilt bra volym o 

storlek. 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR Äg. Kerstin Frönestedt 

 

Birkabazze’ s Happy End S10928/2006 f. 051127 

Feminin, mkt bra storlek, bra tikhuvud, bra hals o rygglängd, hyggligt vinklad fram o bak, önskar ngt 

mer benstomme för balansen, rör sig gott från sidan, önskar ngt korrektare framtill nertill, vack färg o 

päls. 

Ukl 1 Ukk 1 Äg. Pia-Johanna Björkegren 

 

Bölelejonet Diddi S44642/2005 f. 050529 

Kunde vara aningen längre, rätt trevligt huvud, önskar ngt mer förbröst o lite bättre djup i bröstkorgen, 

ngt underställd bak, önskar lite bättre flyt i rörelserna, urfälld i pälsen. Bra benstomme. 

Ökl 2 Äg. Mona Isfält 

 

Enjoy Bear’ s Amazing-Grace S37970/2002 f. 020526 

Kraftfull tik m stor volym o utm stomme som hon klarar att bära upp m spänst o långt steg. Bra ansatt, 

aningen kort hals, stabil rygg, utm kroppsvolym, bra svansföring, päls i fällning men av bra kvalitet. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Pirkko Andersson 

 

Enjoy Bear’ s Blues From Heaven S17253/2005 f. 050129 

Feminin m bra kraft, stomme o styrka, utm huvudprofil, ngt tätt satta ögon, mkt vacker hals o 

halsansättning, fin front o bakställ, bra rörelser, bra svansföring, bra päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 3 Äg. Pirkko Andersson 

 

Leonskall’ s Fairyland Tinkerbell S26708/2005 f. 050301 

Feminin, bra kraft o styrka, utm huvud, önskar ngt mer höjd på frambenen, Ter sig ??? ngt lång i länden, 

utm kroppsvolym, önskar lite längre steg, en aning marktrång bak, bra päls o färg, utm svans. 

Ökl 1, Ökk 3 Äg. Olov Hjerpe 

 

Leonskall’ s Fairyland Witchblade S26709/2005 f. 050301 

Feminin, bra propp men kunde i rörelse visa sin benhöjd bättre, snygg huvudprofil, ngt tätt ansatta 

ögon, önskar lite mer ??? över rygglinjen, men har bra frontbredd, likväl utm rörelser från sidan, lite 

trång i bak, men sund. 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Ann Rudan 

 

SUCH SV-07 Gep’ s Big Bear’ s Michelle Afeuroman S26046/2002 f. 020319 

Mkt tilltalande o välbyggd vacker tik m fin stomme. Mkt sunt vackert gångverk, tilltalande o av hög 

kvalitet. 

Chkl 1 Ck Btkl 2 Äg. Maria Gustafsson 


