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Domare Carin Åkesson 

 

Valpar  

Hanar 

 

Amazing Noisy’ s Atlas S15086/2007 f. 070114 

Maskulin hanvalp m välformat huvud, bra mask, mkt bra överlinje, bra volym i bröstkorgen, bra 

rygg o kors, välvinklad, rör sig m utm steglängd o bra drive. Ännu ngt instabilt framifrån. Bra päls o 

färg. Bästa valp. 

Valpkl 1 Hp Äg. Jan Djupenström 

 

Amazing Noisy’ s Izor S15087/2007 f. 070114 

Hane av bra storlek o substans. Välformat huvud, som har bra mask. Ögonlockskanterna kunde 

sluta an lite bättre. Bra hals. Bra volym i bröstkorgen för åldern. Ännu ngt bakhög i stående, bra 

skuldra, lite knappa vinklar bak, rör sig m bra steglängd, ännu ganska krokiga framben. 

Valpkl 2 Äg. Mona Magnusson 

 

Amazing Noisy’ s Zeke S15088 f. 070114 

Maskulin hanvalp. Huvudet kunde ha lite mer bredd. Aningen ljusa ögon. Bra hals, ännu lite flata 

revben. Skulle önska honom aningen längre. Bra vinklad fram o bak. Rör sig med bra steglängd 

från sidan. Ännu ganska krokiga framben vilket gör rörelserna framifrån lite vispiga. 

Valpkl 3 Äg. Birgitta Hagelin 

 

Hanar 

 

Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f. 061030 

Juniorhane 10 mån gammal, välformat huvud med bra uttryck. Lite stora öron, tillräcklig volym i 

bröstkorgen, bra vinklar, bra svansansättning, rör sig m bra steglängd, rör sig mkt instabilt 

framifrån ännu. Pälsen i fällning. 

Junkl 2 Äg. Helena Lutz 

 

Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

Maskulin hane som har härlig sustans, kraftigt huvud med bra ögonform. Välplacerade öron, bra 

hals, mkt bra bröstkorg för åldern, välvinklad, rör sig m härlig drive o bra steglängd. Tyvärr stör 

hans höga svans i rörelse helheten. 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Petra Junehall 

 

Dionysos S30584/2006 f. 060415 

Maskulin hane med bra huvud, ngt stora öron, lite kort hals, revbenens nedre del är ännu allt för 

flata, bra rygg, ngt sluttande kors, lite framskjuten skuldra, rör sig med tillräcklig steglängd, men 

mkt trångt bakifrån o löst o instabilt framifrån. Kunde bära sin svans snyggare i rörelse.  

Ukl 2 Äg. Karin Redlig 

 

Gep’ s Big Bear’ s Rough Justice S68937/2005 f. 051104 

Hane med bra siluett. Mkt vackert välformat huvud. Bra mask. Lång hals, ännu ngt outvecklad i 

bröstkorgen. Kunde ha lite mer förbröst. Idag inte helt stram i rygglinjen, välvinklad, rör sig med 

bra steglängd, ännu lite instabilt framifrån. 

Ukl 1 Ukk 1 Hp Äg. Gina Ekström Persson 

 

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

Maskulin hane med bra huvud o uttryck, tillräcklig hals, saknar förbröst, ännu lite flata revben, 

alltför lång i länden, lite framskjuten skuldra, idag ännu lite bakhög, rör sig med tillräckligt steg. 

Ännu lite smalt framifrån. 

Ukl 2 Äg. Therese Lind 

 



Bölelejonet Carlos S15675/2005 f. 050104 

Hane som kunde vara något mer maskulin, huvudet kunde ha lite bättre placerat stop, bra 

placerade öron, bra hals, välformad bröstkorg, tillräckligt förbröst, något bakhög i stående, 

utmärkta vinklar, rör sig med bra vägvinnande steg. Ännu instabilt framifrån, kunde ha lite mer 

benstomme, rullar sin svans in över ryggen i rörelse. 

Ökl 2 Äg. Anne Marie Krigh 

 

Kusbolejonet Jungel Jim S59694/2004 f. 040819 

Maskulin substansfull hane, som kunde vara ngt längre. Välformat huvud, lagom stora öron, 

tillräcklig hals, bra volym i bröstkorgen, bra förbröst, står med ngt framskjuten skuldra, men rör sig 

trots detta med vägvinnande steg. Bra ben o tassar, skulle önska pälsen lite mer genomborstad. 

Champion idag! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 4 Cert Äg. Iréne Elfving 

 

Ögonfröjdens Eagle-Eye S41168/2004 f. 040501 

Maskulin hane som är för lång. Maskulint huvud med bra mask o fint uttryck. Lagom stora öron, bra 

hals, tillräcklig volum i bröstkorgen men saknar helt förbröst. Bra skuldror o överarm, raka 

bakbensvinklar, kunde ha mer drive i baksteget. Tyvärr rullar han svansen allt för mkt i rörelse. 

Ökl 2 Äg. Margareta Olgerfelt 

 

SUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 020227 

En hane med bra helhet, synnerligen tilltalande huvud. Bra uttryck, lagom stora öron, bra hals, utm 

bröstkorg o förbröst, Lite öppna vinklar fram o bak, rör sig med bra steglängd. Stramt o fint fram o 

bakifrån. Bra pälskvalitet. 

Chkl 3 Ck Bhkl 3 Äg. Monica Sjöberg 

 

DKUCH FINUCH SUCH  

Dragongårdens Practical Joke S55154/2002 f. 020925 

Hane med mkt bra helhet, maskulint huvud med bra mask. Värdigt uttryck, välplacerade öron, 

tillräcklig hals, kunde ha lite mer välvning av revbenens nedre del, ngt framskjuten skuldra i 

stående. Kraftigt välvinklat bakställ. Rör sig med bra drive o utm steglängd. Ngt trångt framifrån. 

Härlig päls o färg, mkt bra benstomme. 

Chkl 2 Ck Bhkl 2 R-Cacib Äg. Petra Junehall 

 

NORDUCH Lejonklippans Humpty Dumpty S22065/2002 f. 020215 

Hane med mkt vacker helhet. Välformat huvud med härligt uttryck. Välplacerade öron, bra 

överlinje, välkroppad med bra förbröst. Ngt framskjuten skuldra i stående. Rör sig med utm drive o 

mkt bra steglängd. Bra ben o tassar, kunde ha lite jämnare tandrad. 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 Cacib BIM Äg. Helena Lutz 

 

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

Nio år gammal med bra helhet o fina proportioner. Välformat huvud med bra uttryck, fina tänder, 

bra hals, skulle önskat lite bättre välvning av revbenens nedre del, bra vinklar, rör sig med bra 

steglängd men lite trångt o instabilt framifrån. Bästa veteran! 

Vetkl 1 Hp Äg. Maria Gustafsson 

 

Tikar 

 

Dragongårdens Marion Molier S46898/2006 f. 060607 

Juniortik som för dagen saknar substans. Tilltalande huvud med mildt fint uttryck. Bra hals, för 

dagen allt för grund o tunn bröstkorg. Bra rygg o kors. Ngt framskjuten skuldra i stående. Rör sig 

med långt vägvinnande steg. Kunde ha betydligt mer benstomme. 

Junkl 2 Äg. Petra Junehall 

 

Pocahontasgårdens Ayana S51312/2006 f. 060621 

Juniortik med bra helhet. Välformat tikhuvud. Bra uttryck, tyvärr går underkäken hörntand upp i 

gommen. Bra hals. Ännu tunn i bröstkorgen. Bra vinklar. Rör sig med bra steglängd, men trångt 



bakifrån o löst framifrån. Pris pga bettfel. 

Junkl 0 Äg. Yvonne Zetterlund 

 

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

En mkt tilltalande tik som har bra storlek o utm proportioner. Mkt vackert huvud med bra mask. 

Mkt bra uttryck. Bra överlinje, bra bröstkorg för åldern, välutvecklat förbröst, lite rak överarm i 

stående, bra bakställ, rör sig med långt vägvinnande steg. 

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

 

Kusbolejonet Loc Annabelle S17661/2006 f. 060123 

Tik med bra könsprägel. Feminint huvud. Bra uttryck, bra hals, kunde ha lite mer volym i 

bröstkorgen. Bra förbröst, ganska knappa vinklar bak, rör sig med bra steg från sidan men kunde 

ha mer drive. Rör sig hastrångt bakifrån och instabilt framifrån. 

Ukl 2 Äg. Robert Svanberg 

 

Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 050905 

Ultra feminin, huvudet kunde vara lite bättre utfyllt under ögonen. Välplacerade öron, mkt bra 

överlinje. Skulle önska bättre förbröst. Tillräcklig bröstkorg. Bra vinklar, rör sig utmärkt med långt 

vägvinnande steg. 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Äg. Pia Hemming 

 

Artemis Alectrona S30968/2005 f. 050330 

Tik med vacker helhet med synnerligen vackert välformat huvud. Välplaceradeöron, bra överlinje, 

tillräcklig bröstkorg, goda vinklar fram, alltför raka bak. Rör sig med bra steglängd, men vrider ut 

baktassarna. Rör sig hastrångt o instabilt framifrån. 

Ökl 2 Äg. Rose-Marie Smedbakken 

 

Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704 

Tik som har härlig storlek o snygg stil, tilltalande huvud med bra mask o fint uttryck, utm 

halsansättning, bra rygg, kunde ha lite bättre välvning av revbenens nedre del. Rör sig med härligt 

långt steg, lite instabilt framifrån. Bra pälskvalitet. 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Ägare: Malin Östlund 

 

Bölelejonet Catinka S15679/2005 f. 050104 

Feminin tik med bra huvud o uttryck, bra hals, revbenen kunde vara bättre välvda i bröstkorgens 

nedre del, lite överbyggd både i stående o rörelse. Rör sig med tillräcklig steglängd, men kunde 

vara stramare framifrån, rullar sin svans i rörelse. 

Ökl 2 Ägare: Anne Marie Krigh 

 

Bölelejonet Didre S44646/2005 f. 050529 

Tik som är alltför luftig o tunn, huvudet kunde vara kraftigare både i nos o skalle. Tillräcklig hals, 

bröstkorgen är alltför flat o grund. Lite sluttande kors, rör sig med bra steglängd. Mkt trångt 

framifrån o bakifrån, rullar sin svans i rörelse. 

Ökl 3 Ägare: Henrik Andersson 

 

Kusbolejonet Excellent Effect S53526/2002 f. 020828 

Tik som har bra huvud o uttryck, bra hals o rygg, bröstkorgen är ngt rund, kunde ha mer förbröst, 

bra vinklad fram o bak, rör sig med bra steglängd, lösa armbågar ger instabila rörelser framifrån, 

visas idag i allt för högt hull. 

Ökl 2 Ägare: Iréne Elfving 

 

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

En härlig tik som har utm propostioner o bra könsprägel. Tilltalande huvud, mörka ögon o 

välplacerade öron, Kunde ha lite mer förbröst. Bra bröstkorg, välvinklad, rör sig m långt 

vägvinnande steg. Bra päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert Cacib BIR Ägare: Catrin Eriksson 

 



Kusbolejonet Jungel Jasmine S59687/2004 f. 040819 

Tik som har allt för smalt huvud. Bra mask, underkäken är lite trång. Bra hals, Kunde ha mer 

förbröst, bra längd i bröstkorgen, goda vinklar, rör sig med bra steglängd, vrider ut armbågarna 

framifrån. 

Ökl 2 Ägare: Iréne Elfving 

 

Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309 

En substansfull tik med bra könsprägel, mkt välformat huvud med härligt uttryck. Bra hals, 

välutvecklat förbröst, bra vinklar fram, lite öppna bak i stående. Rör sig trots detta effektivt med 

bra steglängd. Bra päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl R Ägare: Iréne Elfving 

 

Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005 f. 050816 

Substansfull tik för sina två år. Huvudet har ganska djupt stop, bra skuldra, lite rak överarm, kunde 

ha bättre utfyllt förbröst, tillräcklig bröstkorg för åldern, lite knappa vinklar bak i stående. Rör sig 

med bra steglängd. 

Ökl 1 Ökk 4 Ägare: Monica Haglöf 

 

Lejonlands Geisha S18388/2003 f. 030123 

Feminin tik med mkt tilltalande huvud o uttryck, bröstkorgen har lite knapp volym i nedre delen, 

står med lite framskjuten skuldra, något kort överarm, goda vinklar bak, rör sig med tillräckliga 

steg. Är alltför lös o instabil framifrån. 

Ökl 2 Ägare: Liza Darmell 

 

Mohinhi’ s Hannie From My Heart S57668/2005 f. 050827 

Tik som idag ser lite luftig ut. Feminint huvud, välplacerade öron, bröstkorgen har ganska flata 

revben, kunde ha mer förbröst, goda vinklar fram o bak. Rör sig med bra steglängd, Hon gillar inte 

att man tar i henne. Kunde vara mer självsäker. Rör sig lite trångt fram. 

Ökl 2 Ägare: Maria Gustafsson 

 

Pocahontasgårdens Dark-Angel S17202/2004 f. 040109 

Substansfull tik med feminint huvud. Lite ljusa ögon, mkt bra mask, tillräcklig hals, välkroppad, bra 

vinklar, rör sig med mkt bra steglängd. Tyvärr är han ganska instabil fram. Visas i något högt hull. 

Ökl 1 Ökk R Ägare: Susanne Lindqvist 

 

Villmobackens Don’ t Think Twice S27985/2001 f. 010412 

Substansfull tik med bra huvud o uttryck, skulle önska lite längre hals o lite starkare rygg. Bra 

volym i bröstkorgen, välvinklad, rör sig utm från sidan, lösa armbågar framifrån. 

Ökl 1 Ägare: Marina Fredriksson 

 

SVCH SUCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005 f. 050725 

En tilltalande tik med många fina rasdetaljer. Härligt huvud o uttryck, bra hals, bra förbröst o 

bröstkorg, stram fin rygg, något sluttande kors, rör sig med bra steglängd, mkt bra ben o tassar. 

Chkl 4 Ck Ägare: Annelie Forsner 

 

SUCH Dragongårdens Julia S52460/2003 f. 030905 

Tik med bra substans o snygg stil, välformat tikhuvud med mkt bra uttryck. Utm hals, välformad 

bröstkorg, tillräckligt förbröst, välvinklad, rör sig med långt vägvinnande steg, rör sig ngt löst 

framifrån, härligt temperament. 

Chkl 3 Ck Ägare: Petra Junehall 

 

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

Tik med härlig substans o bra könsprägel. Utm huvud o uttryck, lite framskjuten skuldra, bra 

bröstkorg, stark, fin rygg o bra kors, bra vinklad bak, rör sig med bra steglängd, något löst 

framifrån. 

Chkl 2 Ck Btkl 3 Ägare: Maria Gustafsson 

 



SUCH Kusbolejonet Gabriella S63413/2003 f. 031109 

En tik som har snygg stil o bra substans. Välformat huvud med bra uttryck, bra överlinje, härligt 

förbröst o bröstkorg, utm vinklar, rör sig med bra drive o långt steg. Lite löst framifrån, bra 

benstomme. 

Chkl 1 Ck Btkl 2 R-Cacib Ägare: Iréne Elfving 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Kusbolejonet 

En grupp av fyra kombinationer, fyra typlika hundar som alla har mkt rastypiska o sunda fina 

rörelser. Till detta kommer mkt bra huvuden o uttryck. Alla individer har härlig substans. Bästa 

grupp 

1 hp Uppfödare: Iréne Elfving  

 


