
Tvååker 2007-07-14 Domare Charlott Sandberg 

 

Valpar  

Hanar 

 

Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f. 061030 

Hanhund av trevlig modell bra huvud för sin ålder, mkt bra bett bra proportioner, höjd, längd rör sig väl 

från sidan trevligt presenterad, visas i god kondition Bästa valp! 

Valpkl 1 Hp Äg . Helena Lutz 

 

Hanar 

 

Knockando’ s Lord Nelson S44488/2006 f. 060524 

Stor hane trevlig modell. Välväxt för sin ålder bra huvud & uttryck, bra mask, tillräcklig hals, stark rygg i 

rörelse. Rör sig bra från sidan, trevligt presenterad 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Ruth Lintonsson 

 

Kwenobe Balfen Shiku S603936/2006 f. 060613 

Härligt huvud & uttryck. Mkt bra mask & färg, bra hals, stark rygg, bra kropp för sin ålder, härlig 

benstomme, rör sig väl runtom, presenteras i utm muskelkondition, behagligt temperament 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Bhkl R Cert Äg. Petra Junehall 

 

Mainyard’ s Rembrant S60186/2006 f. 060831 

Ung hane som behöver tid att utveckla sig, för närvarande ett tunt intryck, goda proportioner i huvudet, 

härlig mask, korrekt bett, bra hals, stabil rygg, kunde ha kraftigare benstomme till sin storlek bättre 

bakbensvinkel. Trevligt temperament. Välmusklad, ljusa ögon 

Junkl 2 Äg. Therese Söderqvist 

 

Teamaides King Kong S55806/2006 f. 060719 

Storväxt hane, behöver tid att stabilisera sin stora kropp, maskulint huvud med bra detaljer, korrekt 

bett, härlig mask, bra hals, för närvarande ngt bakhög, tillräckligt vinklad fram, bra bak, lämplig 

benstomme till sin storlek trevligt temperament 

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Bill Hansen 

 

Asterix S32683/2006 f. 051223 

Storväxt hane, trevlig modell, bra huvud, fina detaljer med tillräcklig mask, kunde vara lite stramare i de 

under ögonlocken, bra hals, stabil rygg, behöver ännu bli lite djupare i bröstkorgen, härliga sidorörelser, 

trevligt temerament 

Ukl 1 Ukk 1 Hp Äg. Anna Örneskans 

 

Gep’ s Big Bear’ s Good Guy A Leomas S36484/2006 f. 060410 

Storväxt hane med maskulin prägel i skallen, uttrycket störs ngt av de ljusa ögonen, härlig mask, bra 

hals, stark rygg, behöver växa i sin kropp, står lite fransyskt, rör sig trevligt från sidan, bra presenterad 

Ukl 1 Ukk 2 Äg. Mats Hall 

 

Graceanna Chicksaw S53536/2006 f. 060324 

Storväxt hane, bra huvud & uttryck, korrekt mask, bra bett, vacker hals & rygglinje, behöver ännu tid att 

utvecklas & få mer bredd och bröstdjup, står fransyskt, ger ett luftigt intryck, välmusklad, trevligt 

temperament 

Ukl 2 Äg. Gina Ekström Persson 

 

Aldibara’ s Dj Maximillian S46939/2004 f. 040505 

Hane med bra proportioner höjd & längd, maskulint huvud, aningen grov i skallen, mkt bra mask, 

tillräcklig hals, stark rygg i rörelse, kunde vara bättre vinklad fram & bak, ännu lite tunn, saknas volym i 

bröstkorgen, rör sig bra från sidan 

Ökl 1 Äg. Bill Hansen 

 

Fjällbjörnens Kapten-Krok S22413/2005 f. 050218 

Hane med bra detaljer i huvudet, korrekt bett, bra hals, stark rygg, behöver tid att utvecklas & få mer 



bröstdjup & massa, härlig benstomme till storleken, rör sig bra fram & bak, ngt bakhög från sidan sett, 

välpresenterad, trevligt temperament 

Ökl 1 Äg. Helena Thunell 

 

Fjällbjörnens Sjörövarfabbe S22141/2005 f. 050218 

En hane av den mindre modellen, bra huvud, korrekt bett, välvinklad fram & bak med en kropp av bra 

proportioner, passande benstomme till storleken, bra stegländ från sidan, visas i bra muskelkondition, 

härligt temperament 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Helena Thunell 

 

Fred Is Gay Av Eirabelstone N01851/04 f. 031231 

Kraftig hane, maskulint huvud som är väl kraftigt i skallpartiet, hängande undre ögonlock, bra bett, utm 

hals & rygglinje, välvinklad fram & bak, rör sig sunt från sidan, kraftig benstomme till sin storlek, trevligt 

presenterad, de ljusa ögonen stör uttrycket 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Monica Alfredse 

 

Gullefjuns Ogräs S30860/2003 f. 030422 

Kraftfull hane, bra huvud & uttryck, utm mask, korrekt bett, tillräcklig hals, goda proportioner höjd & 

längd, bra kropp till sin storlek, rör sig sunt med härlig steglängd, visas väl i bra utställningskondition 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Äg. Anders Palborg 

 

Slåttvika’ s Northern Teddy Dream S62215/2005 f. 050417 

Ung hane av trevlig modell, vackert huvud med utmärkta detaljer, maskulint men ändå inte för grovt, 

vacker hals & rygglinje, tillräckligt bröstdjup för sin ålder, kunde vara lite mer massa, rör sig väl från 

sidan, ännu lite löst fram 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Jane Blom 

 

Villmobackens Dal Mas S59360/2004 f. 040829 

Trevlig helhet, bra huvud med trevliga detaljer, korrekt bett, bra hals, stark rygg, bra välvning i 

bröstkorgen men kunde vara lite djupare i dess nedre del, lite lös i armbågarna, bra benstomme till sin 

storlek, rör sig lite trångt bak & löst fram, välpresenterad i utm kondition 

Ökl 1 Ökk R Äg. Anita Servin 

 

DKUCH FINUCH SUCH Dragongårdens Practical Joke S55154/2002 f. 020925 

Vacker championhane med härligt huvud & uttryck, mkt bra detaljer i skallen, maskulint huvud men 

ändå inte för kraftigt, vackra mörka ögon, bra hals, stabil rygg, sund anatomi, bra sidorörelser, kunde 

bära lite mer massa, utmärkt presenterad 

Chkl 2 Ck Bhkl 3 R-CACIB Äg. Petra Junehall 

 

SUCH Knockando’ s Iphofen Original S48047/2001 f. 010801 

Kraftfull hane, bra huvud & uttryck, välformad bröstkorg, härlig bredd & djup, passande benstomme till 

sin storlek, rör sig bra runtom, presenteras i utmärkt kondition 

Chkl R Ck Äg. Jane Blom 

 

NORDUCH SUCH Lejonklippans Humpty Dumpty S22065/2002 f. 020215 

Härlig championhane, rör sig lätt & harmoniskt runt i ringen, massor av rastyp, härligt huvud, vackra 

mörka ögon, presenteras i mkt bra muskelkondition 

Chkl 1 Ck Bhkl 2 CACIB Äg. Helena Lutz 

 

NORDUCH SUCH Martenlake’ s Mojo Meo Voto S55536/2001 f. 011010 

Vacker championhane, härlig hals, stabil rygg, välkroppad och sund, synnerligen välvinklad bak, rör sig 

utan ansträngning med mkt bra sidostek, välpresenterad 

Chkl 3 Ck Bhkl 4 Äg. Heidi Johansen 

 

DKUCH INTUCH NORDUCH SUCH Mathoaka’ s Rapsody In Love S49604/2000 f. 000819 

Vacker helhet, mkt bra detaljer i huvudet, härligt mörka ögon, bra hals & rygglinje, substansfull kropp 

med bra djup, rör sig lätt runt ringen med underbart sidosteg, all heder åt ägarna som visar denna hund 

i utmärkt kondition i dess ålder 

Chkl opl Ck Äg. Catrine Undebeck 



 

NORDUCH NORDV-06 Soldronningens Jölle N24230/00 f. 000725 

Vacker helhet, härligt huvud med synnerligen tilltalande uttryck, tillräcklig hals, stabil rygg, bra kropp för 

sin ålder, visar sig med härlig utstrålning, rör sig bra från sidan, härlig kondition med tanke på åldern 

Chkl 4 Ck Äg. Jo Rune Randeberg Marit Bjornoy 

 

SUCH Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f. 040617 

Championhane av utm typ, maskulint men ändå kraftfullt huvud, bra bett, tillräcklig hals, stark rygg till 

sin storlek, tillräckligt vinklad fram & bak, rör sig bra från sidan, mkt bra benstomme till sin storlek, visas 

i god kondition 

Chkl opl Ck Äg. Ulrika Szabo 

 

EECH FINUCH GBCH INT&NORDUCH NORDV-03 SV-01 SV-04 Grizzly V Dreiburgenland S54531/98 f. 

980426 

Underbar veteranhane, massor av rastyp, rör sig fortfarande med härligt steg, synnerligen 

välkonstruerad, kan fortfarande ge de unga en match Bästa veteran! 

Vetkl 1 Ck Bhkl 1 BIR Äg. Petra Junehall 

 

Gullefjuns Får Tacka Lotta Och Rolf S59546/2006 f. 060824 

Fem helhet, rastypiskt huvud, härlig mask, välpigmenterad, tillräcklig hals & volym i bröstet för sin ålder, 

rör sig bra runtom, välmusklad, behagligt temperament 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Ann-Charlott Petré 

 

Knockando’ s Lady Neuchatel S44486/2006 f. 060524 

Reslig juniortik av härlig modell, mkt bra proportioner i skallen, bra nosparti, välpigmenterad, kunde ha 

ett jämnare bett, härlig hals & rygglinje, vacker i stående, rör sig med lite kort framsteg, bra bak, 

trevligt presenterad i utm kondition 

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Ruth Lintonsson 

 

Terr-Leon’ s Wild West Whoopie N16053/06 f. 060709 

Tik av bra storlek, kunde ha ett ngt mer långsträckt huvud & jämnare mask, korrekt bett, 

välpigmenterad, goda proportioner höjd –  längd, behöver ännu utvecklas & stabilisera sig i sin kropp, 

rör sig ok runtom bra temperament 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Toril Sandaas 

 

Terr-Leon’ s Xanadu Xpress N17438/06 f. 060722 

Feminint huvud med bra uttryck, markerat stop, kunde ha jämnare mask, mkt bra bett & pigment, 

tillräckligt kropp för sin ålder, rör sig för närvarande med hög bak, kunde ha bättre knä-has vinkel, 

välmusklad, trevligt temperament 

Junkl 1 Junkk R Äg. Wenche Solheim 

 

Terr-Leon’ s Xstra Xpressive N17440/06 f. 060722 

Vacker helhet, härlig huvud & uttryck, feminin helhet, mkt bra hals & rygglinje, bra storlek för sin ålder, 

tillräckligt vinklad fram & bak, rör sig bra från sidan, trevligt presenterad, mkt bra temperament 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Toril Sandaas 

 

Gep’ s Big Bear’ s Glamour Girl S36491/2006 f. 060410 

Härlig helhet, feminint huvud med vackert uttryck, välpigmenterad, tillräcklig mask, härlig hals & 

rygglinje, välutvecklad kropp för sin ålder, rör sig sunt med mkt bra steglängd, välpresenterad, visas i 

utmärkt kondition 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl 4 Cert Äg. Gina Ekström Persson 

 

Skjaergaardens Promise For New Year S27130/2006 f. 051229 

Tik av bra storlek, kunde vara lite mindre kraftig i sitt skallparti, bra proportioner i nospartiet, korrekt 

bett, bra mask, mörka vackra ögon, tillräckligt vinklad fram & bak, behöver utvecklas & få mer 

bröstdjup, rör sig med knapp steglängd från sidan, trång bak, visas i bra kondition 

Ukl 1 Ukk 3 Äg. Ulrika Szabo 

 

Zir Ozzy’ s I Just Want You S59609/2005 f. 050903 



Tik av den mindre modellen, feminin helhet, bra hals & rygglinje, behöver tid att utvecklas & växa i sin 

kropp, ljusa ögon vilket stör & ger ett främmande uttryck, kunde ha bättre & jämnare mask, bra bett, rör 

sig ok från sidan 

Ukl 2 Äg. Agneta Eriksson 

 

NORDV-06 Zir Ozzy’ s Mississippi Queen S59611/2005 f. 050903 

Vacker helhet, uttrycksfullt huvud, bra mask & bett, vacker hals & rygglinje, bra kropp för sin ålder, rör 

sig med lätthet runt ringen, visas till sin fördel bra kondition 

Ukl 1 Ukk 2 Ck äg. Catrine Undebeck 

 

Glamorous Gigantic Av Eirabelstone S53537/2006 f. 050327 

Härlig rastyp, vackert huvud & uttryck, korrekt bett, välkroppad & sund, rör sig underbart från sidan med 

mkt bra steglängd, presenteras i härlig kondition, välvisad 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl R Äg. Gunilla Hallgren 

 

Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214 

Kraftig tik som kunde ge ett mer feminint uttryck i sin skalle, välformat nosparti, bra hals & rygg, kraftig 

kropp, lämplig benstomme till sin storlek, rör sig trångt bak- tungt från sidan, bra temperament 

Ökl 1 Äg. Dan Truedsson 

 

Knockando’ s Hessiche Grand Cru S12025/2001 f. 001226 

Feminint huvud som ger ett tunt & snipigt intryck, bra bett , kunde ha jämnare mask, bra ögonfärg, bra 

hals & rygglinje i stående, bra kropp till sin storlek, veka mellanhänder, kunde röra sig med längre steg 

från sidan, välskött, trevligt temperament 

Ökl 2 Äg. Ida Henrysson 

 

Martenlake’ s Final Mojo Dea S15905/2005 f. 041228 

Tik av härlig storlek, feminint huvud med bra detaljer, stark rygg, tillräckligt vinklad fram, kunde ha mer 

has-knä vinkel, rör sig bra från sidan, trång bak, välskött, visas till sin fördel 

Ökl 1 Äg. Linda Svahn 

 

Mathoaka’ s Skymning S28213/2004 f. 040318 

Til av härlig storlek, feminint huvud, bra mask & ögonfärg, korrekt bett, bra hals & rygglinje, behöver 

djupna i sin bröstkorg, tillräckligt vinklad fram - rak bak, rör sig ok från sidan – mkt trång bak, 

välmusklad, brett lår, trevligt temperament 

Ökl 1 Äg. Linda Toftehag 

 

Skjaergaardens Crazy Murumuru Nut N16956/03 f. 030802 

Vacker helhet mkt bra hals & rygglinje, kunde ha mörkare ögon och jämnare mask, rör sig harmoniskt 

med härlig steglängd, välvisad, behagligt temperamet 

Ökl 1 Ökk R Äg. Toril Sandaas Glenn Blomquist 

 

Stormfälles Hole In One S60385/2003 f. 030930 

Väl ihopkommen tik av trevlig modell, mkt bra mask, kunde ha mörkare ögonfärg, rör sig runt ringen 

med lätthet, presenteras i utmärkt kondition, välvisad 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Marie Billqvist 

 

Teamaides Fröken Fräken S30268/2003 f. 030324 

Storväxt tik, feminint huvud, mkt bra proportioner i skallen, bra bett, tillräcklig hals, kropp med bra 

volym, rör sig dock mkt trångt bak & ostabilt fram, står fransyskt, veka mellanhänder, trevligt 

temperament, priset pga fronten 

Ökl 2 Äg. Christina Utbult 

Teamaides Håriga Hulda S48290/2004 f. 040617 

Feminin helhet, mkt bra huvud & rastypiskt uttryck, bra mask, tillräckligt vinklad fram, kunde ha bättre 

bakbensvinklar, rör sig med bra stegländ men kunde ha mer glädje, behagligt temperament 

Ökl 1 Äg. Annika Joakimsson 

 

Terr-Leon’ s Tulliga Tina N00174/03 f. 021203 

Feminint huvud kunde ha planare skalle, bättre parallellitet i nospartiet, mkt bra & välformade ögon av 



korrekt nyans, bra mask, tillräcklig kropp, brant kors & knappt vinklad bak vilket ger underställda 

bakbensrörelser, trevligt temperament, vacker färg 

Ökl 2 Äg. Wenche Solheim 

 

Tukimukis Rainbow S69264/2004 f. 041120 

Feminin helhet, bra huvud, uttrycket störs ngt av de ljusa ögonen, bra hals, stark rygg- både i stående 

och i rörelse, välkroppad med bra bröstdjup, rör sig med bra steglängd, kunde vara lite mer fart i 

rörelserna 

Ökl 1 Äg. Monica Alfredse 

 

Vendari’ s Nugatti N08752/05 f. 050412 

Trevlig helhet, vacker hals & rygglinje, väl markerat stop, korrekt bett, kunde ha ngt jämnare mask, rör 

sig sunt med härlig steglängd, välpresenterad, visas i utmärkt kondition 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Lilly Ann Myrvold 

 

Vendari’ s Påskgodis N06930/01 f. 010312 

Vacker helhet, substansfull tik som ändå är feminin, kunde ha en nyans mörkare ögonfärg, välkroppad & 

sund, rör sig rastypiskt runtom, trevligt presenterad, visas i god kondition med tanke på hennes ålder 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Lilly Ann Myrvold 

 

NORDUCH PLCH S&NUCH Knockando’ s Donna Les Presuses S65164/2003 f. 031124 

Härlig championtik av helt rätt modell, uttrycksfullt huvud med härliga detaljer, synnerligen välgående, 

underbar hals & rygglinje, visas fram till sin fördel 

Chkl 3 Ck Äg. Ruth Lintonsson 

 

DKUCH NORDUCH SUCH Mathoaka’ s Eihwaz Av Runa S51531/2001 f. 010824 

Härlig championtik, massor av kvalité, uttrycksfullt huvud, vacker hals & rygglinje, rör sig med lätthet 

runt ringen, utm presenterad, visas i tip-top kondition 

Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM Äg. Catrine Undebeck 

 

DKUCH LP1 SUCH Mathoaka’ s Love Story S49612/2000 f. 000819 

Suverän helhet, mkt rastyp, härligt huvud & uttryck, välkroppad, sund från nosspets till svanstill, rör sig 

som ett föredöme för många unga, all heder åt ägaren som visar denna hund i suverän kondition med 

tanke på åldern 

Chkl 2 Ck Btkl 3 R-CACIB Äg. Marie Billqvist 

 

DKUCH KBHV-03 SUCH Dogwoods Leo-Tina S32267/97 f. 970410 

Suverän helhet, visas i ypperlig kondition med tanke på sina 10 år, all heder åt ägarna, vackert 

uttrycksfullt huvud, rör sig fortfarande väl från sidan, behagligt temperament 

Vetkl 2 Hp Äg. Mats Hall 

 

DKUCH FINV-02 INTUCH LVCH NORDUCH WW-03 Remröds Moya Magnifica S48018/98 f. 980816 

Underbar helhet, så sund och välgående, rastyp ända ut i yttersta hårstråna, substansfull kropp, ägaren 

får vara stolt över i vilken kondition tiken presenteras, synnerligen välpresenterad 

Vetkl 1 Ck Btkl 2 Äg. Tim Zedig 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Knockando’ s 

3 kombinationer med ett åldersspann ända upp till 6 år, härlig könsprägel, maskulint präglade hanar & 

feminina ännu unga tikar, härliga huvuden & uttryck, bra masker & detaljer, lycka till i framtida 

uppfödararbete 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Ruth Lintonsson 

 

Kennel Mathoaka’ s  

Suverän helhet, massor av rastyp, sunda & välgående, gruppen består av hundar från 3 kombinationer, 

stort lycka till i ert redan nu framgångsrika uppfödararbete! Bästa uppfödargrupp 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Rolf Petré 


