
Öland 090906 

Domare:  Edh Kenneth 

 

Valpklass 

Tikar 

 

Boyzones Dragonfly S17967/2009 född: 090129 

Fem. m. fina proportioner Välformat huvud Mörka ögon, fina öron Bra hals & rygglinje Ngt 

brant kors. Tillräckliga vinklar Bra storlek & tassar Bra vloym Fin päls & bra mask Rör sig 

med bra steg, rullande rygglinje 

Bästa valp 

Valpkl 1 Hp ägare: Hall Mats 

 

Dragongårdens Deborah At Xmas S12236/2009 född: 081218 

Feminin m. bra proportioner Fem. huvud Aningen rund skalle Fina ögon Bra hals Bra rygg, 

brant kors. Bra kropp & stomme Ngt framskjuten skuldra raka knävinklar Fin päls, bra mask 

Rört sig m. bra fasthet, men för svansen ngt högt & rullad 

Valpkl 2 ägare: Öberg Christina 

 

Juniorklass 

Hanar 

 

Khaimas Saturday Zenith S68556/2008 född: 080927 

Storlek: 74 cm 

Bra proportioner Maskulöst huvud m. bra uttryck, välansatta öron. Fin hals bra rygg o kors. 

Skulle ha lite mer vinklar fram, bra bak Kraftig stomme Bra kropp för åldern Bra pälskvalitet 

o mask, saknar lite underull. Rör sig för åldern bra, lite hög svans. 

Junkl Kv1 Kk2 ägare: Colussi Cristel 

 

Knickerbockers Very Adjustabel S58206/2008 Född: 080830 

Storlek: 74 cm 

Bra proportioner. Maskulint huvud m. fin längd sunda ögon, bra öron Fin hals, bra rygg & 

kors. Kunde ha lite mer vinklar fram. Bra stomme & tassar. Kropp mn. Bra volym behöver 

mer djup Fin päls & bra mask. Rör sig bra fram ngt hög svans. 

Typ och helhetsintryck: mycket god 

Junkl Kv1 Kk1 ägare: Andersson Pirkko 

 

Boyzones Royal flush S38559/2008 född: 080506 

Storlek: 78 cm 

Maskulin m bra prop. Maskulint huvud ngt grov i skallen Bra ögon o öron Bra längd på 

nospartiet Bra hals, rygg o kors. Kropp med stor volym Kraftig benstomme Raka överarmar. 

Tät päls, bra mask. Rör sig aningen löst fram o rullar i ryggen 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Junkl Kv1 Kk2 ägare: Servin Anita 

 

Unghundsklass 

Hanar 

 

Knockandos Qmp Quarante Red S32025/2008 född: 090906 

Storlek: 70 cm 



Lågställd o ngt lång. Maskulint huvud Mörka ngt runda ögon. Ngt lågt ansatta öron. Bra hals 

o rygg. Lätt framskjuten skuldra Bra vinklad bak. Bra stomme Ngt svaga mellanhänder. Bra 

bröstkorg ngt lång länd Bra päls o massa Rör sig m. lösa armbågar o ngt kraftlöst baksteg. 

Högt buren o rullad svans. 

Typ och helhetsintryck: God 

Ukl 2 ägare: Lundqvist Cecilia 

 

Knockandos Qmp Quatourze Red S32024/2008 född: 080407 

Storlek: 74 cm 

Maskulint ngt kort huvud Välansatta öron Ngt bred skalle Mörka ngt runda ögon. Bra hals o 

rygg Fallande kors. Skulle ha mer vinklar fram, bra bak. Passande stomme Ännu ngt flat o 

grund bröstkorg Bra pälskvalitet men saknar lite underull Rör sig m. nystande 

frambensrörelser, trångt bak 

Typ och helhetsintryck: God 

Ukl 2 ägare: Svensson Anna 

 

Knockandos Qmp Quincy Red S32020/2008 född: 080407 

Storlek: 76 cm 

Maskulint huvud m. bra längd Ngt ljusa ögon. Fin hals o rygglinje Bra kors Vällagda skuldror 

ngt raka överarmar Bra vinklar bak. Fin pälskvalitet m underull o bra mask rör sig m. bra steg, 

ngt löst fram o är för stolt över sin svans som han bär högt o rullad 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ukl Kv1 Kk1 Hp ägare: Lintonsson Ruth 

 

Öppen klass 

Hanar 

 

Geps big bears Good guy a leomas S36484/2006 född: 060410 

Storlek: 78 cm 

Stor maskulin hane m. bra prop Maskulin huvud m. välansatta öron Ngt ljusa & runda ögon. 

Fin hals & rygglinje Bra kors. Kropp m. bra djup o volym Bra vinklar fram ngt knappa bak. 

Fin pälskvalitet bra mask. Rör sig m. bra steg, för svansen högt men ej rullad 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Ökl Kv1 Kk1Ck Bhkl1 Cert Bim ägare: Hall Mats 

 

Knickerbockers Cannoli roll S17267/2006 född: 060131 

Storlek: 75 cm 

Maskulint huvud m. bra längd Fina öron Bra ögon Bra hals, ngt sänkt rygg, brant kors. Goda 

vinklar fram knappa i knäna bra stomme veka mellanhänder Kropp m. bra volym o djup Päls 

m. bra kvalitet o mask. Rör sig ngt tätt bak, ngt hög svans 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl 2 ägare: Gustafsson Christina 

 

Knickerbockers Hurtigrut av eron S56590/2007 född: 070812 

Storlek: 75 cm 

Hane m fina proportiner Maskulint huvud, fin länvgd. Fina öron o ögon. Fint uttryck Fin 

rygglinje Bra kors o svans Välformad bröstkorg Kunde ha lite mer benstomme Raka 

överarmar Goda vinklar bak. Mkt bra pälskvalitet Rör sig m. bra steg och utm. svans 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Ökl Kv1 Kk2 ägare: Andersson Pirkko 



 

NUCH Mamilis King of the road N04608/04 född: 040213 

Storlek: 78 cm 

Krafrig hane Maskulint huvud ngt grovt I skallen Bra öronansättning Ngt ljusa ögon Bra hals 

o rygg Ngt framskjuten skuldra o kunde ha lite mer knävinklar kraftiga ben, står ngt tåvid. Bra 

pälskvalitet o mask saknar lite underull Rör sig m lösa armbågar För svansen ngt högt 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl Kv1 Kk3 ägare: Liv Gade 

 

Skorres Ramse S50559/2007 född: 070625 

Storlek: 68 cm 

Liten ngt lågställd Huvud m. bra längd Ngt runda o ljusa ögon Bra hals o rygg brant kors. 

Skulle ha mer vinkling i överarm o knä Passande stomme Står tåvid, kunde ha lite mer volym 

i bröstet. Rör sig löst fram, tätt bak För svansen högt men ej rullad 

Typ och helhetsintryck: God 

Ökl Kv2 ägare: Andersson Elisabet 

 

Championklass 

Hanar 

 

SUCH Villmobackens Dal Mas S59360/2004 född: 040829 

Storlek: 75 cm 

Ngt lågställd Maskulint huvud m bra längd Välformad ngt ljusa Bra öron, hals. Ngt svag 

rygglinje Lätt framskjuten skuldra raka överarmar Bra vinklad bak Bra volym Djupröd färg m. 

bra mask. Skulle ha lite mer benstomme Rör sig m. lös rygg ngt tätt bak. 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Chkl 1 ägare: Servin Anita 

 

Juniorklass 

Tikar 

 

Endless edens Rainbow starlight S62229/2008 född: 080914 

Storlek: 68 cm 

Feminin m. bra proportioner Feminin huvud Ngt stora o lågt ansatta öron. Ngt runda men 

mörka ögon. Bra hals, rygg. Brant kors. Framskjutna skuldror 

Knappa knävinklar bra stommer ngt böjda framben Kropp till åldern Päls i fällning Bra 

sidorörelseer mkt lös i fronten För svansen rullad 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Junkl Kv2 ägare: Berntsson Rikard 

 

Knickerbockers Classic Look S58216/2008 född: 080830 

Storlek: 67 cm 

Ngt lång. Feminin huvud m. bra runda ögon. Bra hals o rygg. Brant kors. Skulle ha mer 

vinklar i överarm o knä. Tillräcklig stomme Behöver mer i volym o förbröst Ngt lpng länd 

Bra pälskvalitet o mask, idag ngt urfälld Bra sidorörelser m. lösa armbågar 

Typ och helhetsintryck: God 

Junkl Kv2 ägare: Andersson Pirrko 

 

Knickerbockers Double stitched S58212/2008 född: 080830 

Storlek: 64 cm 



Liten ngt lågställd tik. Feminint huvud ngt lågt ansatta öron Mörka ögon. Bra hals o rygg Kort 

kors Goda vinklar fram, ngt knappa bak. Passande stomme Svaga mellanhänder Behöver mer 

volym o massa bra pälskvalitet o mask Rör sig mkt löst fram o tätt bak. 

Typ och helhetsintryck: God 

Junkl 2 ägare: Gustafsson Christina 

 

Lejopnvindens Smaragd to teddybear S52738/2008 född: 080709 

Storlek: 66 cm 

Bra proportioner Feminint huvud m mörka ögon Välansatta öron. Bra uttr Fi hals Bra rygg o 

kors Lätt framskjutna skuldror Vällanlagd överarmar Bra knävinklar Kraftig stomme 

Bra tassar. Kropp m. förbröst bra volym o massa Utm.pälskvalitet o bra mask Rör sig m. fint 

steg ngt brett fram För svansen ngt högt men rak 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Junkl Kv1 Kk1 Ck Btkl2 Cert ägare: Klavbäck Angelica 

 

Wo-wo zäta S64750/2008 född: 080918 

Storlek: 64 cm 

Lågställd o lång helhet. Feminint ngt smalt huvud. Välansatta öron Runda, ljusa ögon Bra hals 

rygg o kors Skulle ha mer vinklar fram, bra bak stomme till storlek står ngt tåvid Behöver mer 

volym o massa Lång länd. Rör sig löst fram, svansen bärs rullad 

Typ och helhetsintryck: God 

Junkl Kv2 ägare: Oscarsson Susanne 

 

Öppenklass 

Tikar 

 

Bölelejonet Garbo S66042/2006 född: 061005 

Storlek: 69 cm 

Feminint huvd m. bra längd Ngt runda ögon, bra färg Lågtansatta öron Bra hals & rygg Brant 

kors Framskjutna skuldror Tillräckligt vinklar bak. Bra djup m saknar lite volym Bra 

pälskvalitet & mask. Rör isg något löst fram kraftlöst bak 

Typ och helhetsintryck: God 

Ökl Kv2 ägare: Öberg Christina 

 

Endless Edens Stardust S20749/2007 född: 070224 

Storlek: 73 cm 

Ngt lång helhet. Feminint huvud Bra längd Lågt ansatta öron. Ngt ljusa ögon. Bra huvud & 

rygg Brant kors Kunde ha mer vinklar fram,  bra bak tillräcklig stomme, skulle ha mer volym 

& massa Lång länd. Idag ngt kort päls, bra mask Rör sig löst fram, bra fr. sidan Bär svansen 

högt & rullad. 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl Kv2 Ägare: Berntsson Anette, Berntsson Rikard 

 

Knockandos Lady Neuchatel S44486/2006 född: 060524 

Storlek: 73 cm 

Ganska stprtik ngt lång. Huvud m bra längd Välansatta öron Mörka aningen rund ögon. Fin 

hals & rygglinje Bra kors kunde ha lite mer vinklar fram, bra bak. Kraftiga ben & tassar Bra 

bröstkorg & förbröst ngt lång länd Päls på återväxt bra mask Bra sidorörelser, ngt lös i fronten 

För svansen högt & rullad. Ngt ojämnt saxbett 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 



Ökl Kv1 Kk1 CK Btkl 3 Ägare: Lintonsson Ruth 

 

Leodals Angelc Azaya S53734/2007 född: 070718 

Storlek: 69 cm 

Feminin tik m. bra proportioner Feminint huvud, bra ögon, ngt låg ansatta öron. Knappt 

saxbett Fin hals & rygg Bra kors. Goda vinklar. Tillräcklig stomme Bra bröstdjup m kunde ha 

mer volym. Tät päls, bra mask Ngt korta täckhår Rör sig ngt löst fram m. bra från sidan m. bra 

svans. 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Ökl Kv1 Kk2 ägare: Klavbäck Angelica 

 

Leodals Appealing Aya S53735/2007 född: 070718 

Storelk: 67 cm 

Feminint huvud m. mörka ögon Bra nosparti lågtansatta öron, ngt rund skalle Bra hals & rygg 

välställt kors. Ngt raka överarmar Bra vinklad bak Bra stomme Står ngt tåvid Bra djup kunde 

ha lite mer volym. Fin mask Tät päls ngt korta täckhår Rör sig löst fasm Tätt bak. 

Typ och helhetsintryck: God 

Ökl Kv2 ägare: Klavbäck Angelica 

 

Lorebergs Papaya S34527/2005 född: 050403 

Storlek: 74 cm 

Stor ngt maskulint präglad Bra proportioner Huvud m. bra längd Kraftig skalle Ngt lågt 

ansatta öron Mellanbruna ögon. Kunde ha feminint uttryck Bra hals & rygg Ngt brant kors 

välbalanserade vinklar. Stomme till ? Bra förbröst & kropp. Rör sig bra fram Kunde ha lite 

mer frånspark 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl Kv2 ägare: Pettersson Marie 

 

NUCH Mamilis Live and learn N09660/04 född: 040411 

Storlek: 68 cm 

Stor tik Ngt lång. Huvud m. bra längd & form Mellanbruna ögon Bra öronansättnig Bra hals, 

rygg & kors Framskjutna skuldror Bra vinklar bak. Kraftig stomme Böjda framben står tåvid 

Bra volym lång länd. Bra mask & tät päls. Bra sidorörelser m. lös i fronten & kunde ha lite 

mer frånspark Aningen maskulint präglad 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl Kv 1 Kk 3 ägare:  Liv Gade 

 

Sjöwildas Baby Zhakira S68292/2007 född: 071029 

Storlek: 67 cm 

Bra proportioner Feminint huvud Ljusa ögon Ngt kort halsBra rygg Brant kors Ngt raka 

överarmar & knän Bra volym & förbröst Kunde ha mer benstomme Tät päls, bra mask. Rör 

sig löst fram, ngt kort bak. För svansen högt men rakt. 

Typ och helhetsintryck: God 

Ökl Kv 2 ägare: Oscarsson Susanne 

 

Skorres Skotti S60141/2007 född: 070905 

Storlek: 71 cm 

Feminin tik, ngt lång. Feminint huvud bra längd Ngt stora öron. Bra ögon Bra hals & 

rygglinje brant kors Goda vinklar Lätt böjda framben m. tillräcklig stomme. Kunde ha mer 



volym & kortare länd. Bra mask & pälskvalitet saknar lite underull. Utm. lång savnas som 

bärs lätt rullad Rör sig ngt löst fram 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl Kv 1 Kk 4 ägare: Fristedt Agneta 

 

Teamaides Endless Eden S16871+/2003 född: 030123 

Storlek: 67 cm 

Ngt lågställd Feminint huvud. Aningen rundskalle & lågt ansatta öron. Tillräcklig hals, bra 

rygg & kors. Ngt raka överarmar Låga hasor. Bra stomme Krop m. stor volym bra förbröst 

Ngt lång länd Tät päls, bra mask Rör sig löst fram & kunde ha mer frånspark. Ger ngt tungt 

intryck. 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl Kv 2 ägare: Berntsson Anette, Berntsson Rikard 

 

S VCH Teamaides Mamma Mia S43558/2007 född: 070515 

Storlek: 68 cm 

Feminint huvud, mellanbruna & ngt runda ögon. Bra hals & rygg. Ngt fallande kors. Bra 

volym, passande stomme Raka överarmar tillräckligt vinklad bak Bra mask, skulle ha lite mer 

underull Rör sig löst fram & kunde ha lite mer frånspark 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Ökl Kv 1 Kk R ägare: Utbult Chtistina 

 

Veteranklass 

Tik 

 

SUCH Skorres Itzi Ensaga Dotter S26848/2008 född: 000328 

Storlek: 66 cm 

Feminin tik m. bra proportioner Feminin huvud & uttryck bra stop plan panna Fina ögon & 

öron Fräscha tänder Fin hal & rygg Bra kors fina vinklar Bra stomma. Kropp m. bra volym & 

förbröst Fin päls ngt genombruten mask Rör sig m. bra steg För svansen utmärkt. I utmärkt 

kondition för sina 9,5 år. 

Bästa veteran! 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Vetkl 1 Ck Btkl 1 BIR ägare: Andersson Elisabet 

 

 

 

 


