
Datum: 2007-10-06 

Sundsvall 2007-10-06  

Domare Gunilla Hallgren 

 

Valpar  

Hanar 4-6 mån 

 

Gep’ s Big Bear’ s Italian Stallion S35718/2007 f. 070409 

5,5 m hane m god könspräg i huvud. Bra benstom f åldern. Snyggt f-bröst. För dagen någ brant i 

sitt kors. Någ hastrång i sina bakbensrörelser. Ok fram. Bra flyt i sina sidorörelser 

Valpkl 4 Hp Äg. Gina Ekström Persson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Ileone Italiano S35719/2007 f. 070409 

Nästan 6 m hanvalp m vackert lovande hanhundshuvud. Mkt mörka vackra ögon. Skulle önska 

något mer mark f-bröst. Idag någ överbyggd. Norm benstom & vinklar. Rör sig utm bak. För dagen 

ännu lösa f-bens rörelser. Sidorörelser ok. 

Valpkl Opl Äg. Eva Ohlsson 

 

Lilla Äventyrets Bonus S36395/2007 f. 070406 

Underbar 6 m valp på den mindre skalan. Utm byggnation. Ljuvligt välmark f-bröst m korr front. 

Skulle dock önska någ mer bakbensvinklar. Bra bredd i f & bbens rörelser. Vackra effektiva 

sidorörelser. Tyvärr så har valpen någ underbett för dagen. Vilket jag verkligen hoppas rättar till 

sig. Behöver mer ringträning 

Valpkl 2 Hp Äg. Pia Hemming 

 

Mohinhi’ s Kaztor Climbs Kebnekaiese S43925/2007 f. 070509 

Snart 5 m hanvalp. Vackert mask huvud m mörka ögon. Mkt vacker färg m bra mask. Norm vinklar. 

Bra frånt. För dagen någ överbyggd. Någ trånga bakbensrörelser & lösa f-bensrörelser. Ännu 

valpiga sidorörelser. Saknar P1 höger ö-käke. Trevlig välskött valp 

Valpkl R Äg. Irene Morell 

 

Teamaides Mulle Meck S43552/2007 f. 070515 

4 mån välbyggd hanvalp. Norm benstom. Utm bakbensvinkl. Någ rak i sin överarm. Norm f-bröst 

till sin strl. Rör sig bra bak. Rör sig m någ öppna armbågar. Snygga effektiva sidorörelser. Trevligt 

temperament 

Valpkl 3 Hp Äg. Mari Tengblad 

 

Vindarnás Avatar S39538/2007 f. 070515 

5 m mask hanvalp. Trevligt huvud & uttr. Någ lågt ansatta öron. Någ veka mellanhänder. Snygg ö-

linje. Lång svans. Någ raka frambensvinklar. För åldern mkt lova bakbensvinklar. Rör sig ok bak- 

ännu någ löst fram. Bra sidorörelser. Lovande päls & färg. Trevligt temp 

Valpkl 1 Hp Äg. Lohla Persson 

 

Hanar 6-9 mån 

 

Amazing Noisy’ s Atlas S15086/2007 f. 070114 

Underbar 8 m valp. Mask huvud m groft nosparti. Utm benstomme. Snygg front m norm f-bröst. 

Vällagd skuldra. Norm bakbensvinkl. Snygg ö & u-linje. För åldern utm rörelser runtom. En trevlig 

valp. Snyggt presenterad 

Valpkl 1 Hp Äg. Jan Djupenström 

 

Amazing Noisy’ s Zeke S15088/2007 f. 070114 

8 m hanvalp. Lovande hanhundshuvud. Utm benstomme. Snyggt f-bröst. Vällagd skuldra. Redan nu 

en djupt utv bröstkorg. För dagen någ ö-byggd. Någ kort svans. Rör sig utm bak, ännu någ lös 

fram. Lätta eleganta sidorörelser. Välpresenterad 

Valpkl 2 Hp Äg. Birgitta Hagelin 

 



Bölelejonet Jerome Five S30522/2007 f. 070314 

Snygg 7 m hanvalp. God könspräg i huvudet. Mkt mörka vackra ögon. Norm benstom & vinklar. Rör 

sig ännu valpigt fram & bak. Från sidan sett slänger han mkt m sina bakben. Någ högt buren svans 

i rörelse. Bra kämpat av matte med sin visning 

Valpkl Opl Äg. Renée Charpentier 

 

Bölelejonet Julius S30524/2007 f. 070314 

7 m hanvalp. Mask grovt huvud. För sin strl ännu någ tunn i sin behstomme. Rak överarm. Ännu 

fransysk & vek i sin front. Norm vinklar för sin ålder. Någ trånga bakbensrörelser. Lösa 

frambensrörelser. Sidorörelserna ger ett ” studdsigt”  intryck. Högt buren svans i rörelse.  

Valpkl Opl Äg. Caroline Charpentier 

 

Bölelejonet Just A Gigolo S30521/2007 f. 070314 

7 m välpälsad hanvalp. Vackra ögon & uttryck men kude dock vara grövre i sitt nosparti. Bra ö&u-

linje. Norm vinklar fram. Mkt bra bak. Veka mellanhänder. Mkt trånga bakbensrörelser. För åldern 

bra fram. Trevliga sidorörelser. Trevlig välskött valp 

Valpkl R Äg. A-M Krigh 

 

Cevitas Can’ t Buy Me Love S25856/2007 f. 070305 

Stor 7 m valp. Vackert uttr. Skulle önska ett bredare bakhuvud. Snygg ö & u-linje. Skulle önska 

någ mer mark f-bröst. Härlig färg & välskött päls. Norm bakbensrörelser, ännu valpiga f-

bensrörelser. Lediga lätta sidorörelser som dock störs av ett något fallande kors 

Valpkl 4 Äg. Johanna Bengtsson 

 

Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f. 070305 

En 7 m hanvalp m ännu ett tunt huvud. Till sin strl skulle jag önska en grövre benstomme. Härligt 

förbröst. Behöver dock ännu mkt utv i sin front. Vrider ut sitt ena bakben mkt i stående. Rör sig 

mkt trångt & utåtvridet bak. Slarviga f-bensrörelser. En välskött trevlig valp 

Valpkl Opl Äg. Anna Höglund 

 

Cevitas Crazy For You S25855/2007 f. 070305 

7 m hanvalp. Ännu någ långt & tunt nosparti. Mkt mörka vackra ögon. Skulle önska någ mer f-

bröst. Norm benstomme. Någ rak i sin ö-arm. För dagen någ raka bakbensvinklar. Lång & vacker 

hals. Någ trånga bakbensrörelser. Bra fram. Eleganta sidorörelser. Bra färg & päls 

Valpkl Opl Äg. Catarina Bengtsson 

 

Grindvaktens Gently Geromino BLE S25861/2007 f. 070224 

Stor 7 m valp. Mkt vackert huvud & uttryck. Väl utfyllt nosparti. Norm f-bens vinklar. För sin strl 

ganska bra bakbensvinklar. Någ sluttande kors. Bra djup i sin underlinje. Ännu mkt valpiga rörelser. 

Trampar någ under sig i rörelse i bak. Någ hög svans i rörelse. En väldigt levnadsglad valp 

Valpkl Opl Äg. Lotta Stråhl 

 

La Ilorona’ s Kentucky Friend S30004/2007 f. 070312 

Mkt snygg 6 m valp. Grovt nosparti. Behöver ännu utv sitt bakhuvud. Snyggt f-bröst. Någ korta ö-

armar som gör honom någ vek i sin front. Ok frambensvinkl. För åldern mkt bra bak. Vacker hals, ö 

&u-linje. Utm benstomme. Rör sig parallellt bra bak, ännu lite löst fram. Bra sidorörelser 

Valpkl 2 Hp Äg. Irene Elfving 

 

Tikar 4-6 mån 

 

Dragongårdens Block The Breeze S41518/2007 f. 070513 

En liten 5 m tikvalp. Mkt söt & välkonstruerad. Fem huvud m mörka vackra ögon. Någ stora öron. 

Rak ö-arm. Bra bakbensvinklar. Snygg ö-linje. Ännu någ grund bröstkorg. Ok bakbensrörelser. Rör 

sig m mkt vida & lösa armbågar. Rör sig mkt lätt från sidan. En glad och pigg liten tjej 

Valpkl 4 Äg. Ann-Christin Handler 

 

Lilla Äventyrets Bellatrix S36396/2007 f. 070406 



En mkt välbyggd 6 m tik, fem huvud m mkt mörka vackra ögon. Bra bredd i fronten men skulle 

önska någ mer markerat f-bröst. Snyggt framställ, ok vinkar fram. Mkt bra bak. Rör sig mkt bra 

fram & bak, snygga sidorörelser men blir dock lite överbyggd. Snyggt presenterad 

Valpkl 2 Hp Äg. Pia Hemming 

 

Lilla Äventyrets Bellona S36400/2007 f. 070406 

6 m tikvalp. Fem uttr men dock ännu lite långt nosparti. Mkt snygg front m bra bredd, starka 

mellanhänder. Norm frambensvinklar. Bra bak norm bakbensrörelser ännu lite vid i armbågarna. 

Blir någ överbyggd i rörelser. En pigg & glad tjej 

Valpkl 3 Äg. Susann larsson 

 

Lilla Äventyrets Benetnash S36397/2007 f. 070406 

En välkonstruerad 6 m tikvalp. Skulle önska ett bättre stop. Mkt bra front m starka mellanhänder. 

För dagen någ överbyggd. Bra underlinje. Norm vinklar fram. Utm bak. På grund av sin ovilja så 

kan ej hennes rörelser bedömas. Behöver mycket mer ringträning 

Valpkl Opl Äg. Pia Hemming 

 

Lilla Äventyrets Berenice S36402/2007 f. 070406 

En substansfull 6 m tik. Bra rejäl kropp. Redan nu en rund bröstkorg. Bra hals ö & u linje. Någ rak 

ö-arm. Ok bakbensvinklar. Rör sig ok bak, ännu löst fram. Blir någ överbyggd från sidan i rörelse. 

Tyvärr så tenderar hon till underbett 

Valpkl R Äg. Cecilia Södergren 

 

Vindarnás Aya S39537/2007 f. 070515 

Mkt tilltalande 4 m valp. Välkonstruerad från början till slut. Utm ö & u-linje. Utm stark front m ett 

rejält utv snyggt förbröst. Rör sig ok bak. Någ lös i sina armbågar. Bra sidorörelser m utm 

svansansättning. Mkt lovande. Bästa valp  

Valpkl 1 Hp Äg. Anna-Karin Pålsson 

 

Tikar 6-9 mån 

 

Bölelejonet Jorline S30529/2007 f. 070314 

6 m snygg tikvalp. Mkt vackert huvud & uttr. Bra ö & u-linje. En rätt så utv bröstkorg. Rätt så bra 

front. Skulle önska en någ grövre benstomme. Rör sig någ trångt bak. Rör sig ok bak. Snygga 

sidorörelser men dock lite hög svans i rörelse. Lovande valp 

Valpkl 1 Hp Äg. Camilla Bruhn 

 

Bölejonet Icy Akima S31335/2007 f. 070314 

7 m tikvalp. Mkt vackert fem huvud m mörka vackra ögon. Vacker ö & u-linje. Rätt bra utv 

bröstkorg. Raka frambensvinklar. Någ raka bakbensvinklar. Rör sig ok bak, mkt löst fram. Eleganta 

sidorörelser. Trevligt uppvisad 

Valpkl 4 Äg. Kristina Holgersson Olsson 

 

Cevitas Candle In The Wind S25851/2007 f. 070305 

7 m substansfull tik. Fem huvud m mörka vackra ögon. Mkt mörk vacker mas. Norm vinklar 

runtom. Någ kort ö-arm vilket gör henne lite vek i mellanhänderna. Rör sig ännu någ trångt bak & 

löst fram. För dagen blir hon någ överbyggd i rörelse. Trevligt presenterad 

Valpkl 3 Hp Äg. Liza Darmell 

 

Cevitas Curemida Girl S25854/2007 f. 070305 

7 m tikvalp. Vackert fem huvud m utm mask. Norm f-bröst. Stark front m bra mellanhänder. Redan 

nu en bra utv bröstkorg. Norm f-bensvinklar för dagen någ knappa bak. Rör sig någ trångt bak & 

löst fram. Ok sidorörelser. Trevligt temperament 

Valpkl 2 Hp Äg. Gerd Svensson 

 

Fjällbjörnens Knytta S32906/2007 f. 070322 

6 m stor tikvalp. Mkt grovt nosparti, bakhuvudet behöver ännu utvecklas. Snygg hals ö& u-linje. 



Ännu mkt rak i sin front. Kraftig benstomme. Ok bakbensvinklar. Skulle för dagen behöva mer päls 

& några extra kilon. Rör sig mkt bra bak, någ lös fram, ok sidorörelser. Något hög svans 

Valpkl R Äg. Helené Johansson 

 

 

Uppfödargrupp valp 

Kennel Bölelejonet 

En uppf grupp bestående av 3 hanar & 1 tik. En rätt jämn grupp m vackra könsprägl huvuden. 

Lovande pälsar & färger. Uppf borde dock se upp m fronterna. En grupp bestående av välbyggda 

individer m bra ö & u-linjer. Bra sidorörelser. Dock bär alla 4 individer svansen högt i rörelser 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Ann Marie Krig 

 

Kennel Cevitas 

7 m grupp 1 kombination 2 hanar & 2 tikar. En rejäl grupp som är typlika. Mkt bra könsprägel. 

Samtliga 4 m substansfulla kroppar. Uppfödaren har lyckats m mörka vackra masker. Gruppen har 

rakt igenom eleganta sidorörelser. Två individer rör sig för dagen någ överbyggt. Bästa 

uppfödargrupp 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Liza Darmell Maud Elffors 

 

Kennel Lilla Äventyret 

3 tikar 1 hane i en kombination. En grupp som för dagen är på den mindre skalan. Ganska typlika. 

Jag tycker uppf har lyckats särskilt bra m fronterna. Mörka ögon på samtliga individer. Från sidan 

så rör sig några för dagen överbyggt 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Pia Hemming Mathias Lindströ 

 

Avelsgrupp valp 

 

SUCH Kusbolejonet Interesting Surprice S55348/2004 f. 040802 

En avelsgrupp där tiken har nedärvt mycket av sitt huvud & massan samt kroppar, samt goda 

pälsar & vackra färger. Bästa avelsgrupp! 

 

Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f. 030824 

En avelsgrupp där mamman har allt igenom lämnat effektiva parallella rörelser, hon har också 

nedärvt starka parallella fronter samt bra bakställ 

Avelskl 1 Hp 

 

 

Domare: Carl Gunnar Stafberg 

Hanar 

 

Antholmens Valentino Rossi S15587/2007 f. 061231 

Ännu tunn & outv 9 mån junior, bra huv. Prima bett bra ögon & öron lagom hals bra u-linje behöver 

bli fastare fram, dåligt markerat förbröst, knappa vinkl bak behöver tid 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Anna Wedin 

 

Antholmens Vito S15590/2007 f. 061231 

9 mån junior, byggd på bra linjer, behöver ännu utv i kroppen, bra huv korr bett, bra prop bra 

benst för sin ålder, rör sig bra fr sidan, lite löst fram 

Junkl 1 Äg. Marcus S Hjärne 

 

Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f. 061030 

Välbyggd junior, bra huv korr bett, bra öron, bra hals & rygg, lite fransysk front som behöver bli 

stabilare, bakställ OK 

Junkl 1 Junkk 2 Ck Äg. Helena Lutz 

 

Gep’ s Big Bear’ s Black Hawk S54062/2006 f. 060707 

Mask huv, bra detaljer, lite ljusa ögon, bra hals och rygg, markerat förbröst, bra vinklar, rör sig bra 



fr sidan, tätt fram, hög svans, bra päls 

Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Anne Liljeström 

 

Lejonklippans Vallander S61810/2006 f. 060903 

Välutv junior, utm huv, prima bett, bra öron bra längd på kroppen, lite framskjut skulderparti, 

bakställ OK, utm benstomme, utm päls, rör sig bra fr sidan 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Petra Högberg 

 

Mainyard’ s V Gogh S60183/2006 f. 060831 

Bra huv, utm bett, bra ögon & öron lite kort hals, välutv bröstkorg, bra benstomme, knappa vinklar, 

lätt överbyggd i rörelser, bra päls 

Junkl 1 Junkk R Äg. Ann-Marie Nilsson 

 

Bölelejonet First Edition S68523/2005 f. 051115 

Välbalans välbyggd hane m bra prop, utm huv, prima bett bra hals & rygg välvinkl, rör sig 

harmoniskt, bra päls, utm benstomme 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Äg. Anne-Marie Krigh 

 

Dragongårdens Marc Chagall S46896/2006 f. 060607 

Lite tunt nosparti bra ögon öron korr bett kort hals pga framskj skulderparti bra rygglinje ännu lite 

tunn i kroppen knappt vinkl bak platta tassar rör sig OK 

Ukl 2 Äg. Kristina Berggren 

 

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

Mask huv bra uttryck, korr bett, bra hals markerat förbröst, ännu lite mjuk rygg, bra bakställ, rör 

sig ledigt fr sidan, lite löst fram, bra päls 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Äg. Gina Ekström Persson 

 

Kusbolejonet Legolas S17657/2006 f. 060613 

Bra hanhundshuv korr bett, bra ögon, lite kort hals, bra rygg & längd, knappt vinkl rör sig OK från 

sidan tätt bra, bra päls 

Ukl 1 Ukk 4 Äg. Hans Innervik 

 

Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

Fint huv & uttr. Prima bett , kunde ha lite mer hals, bra förbröst, välutv kropp, tillräckl vinkl, utm 

benstomme, hög svans, bra päls 

Ukl 1 Ukk 3 Äg. Petra Junehall 

 

Lejonklippans Timzo S34116/2006 f. 060406 

Bra huv prima bett, lite kort hals framskjut skulderparti, kunde ha bättre mark förbröst, bra rygg 

linje, rör sig mkt trångt fram, knappt vinkl bak, bra pälskvalitét 

Ukl 2 Äg. Hans Nilsson 

 

Uniquedogs Tip Top S29641/2006 f. 060331 

Bra skalle lite trång u-käke bra ögon & öron kort hals framskju skulderparti, dåligt förbröst bra 

bakställ ännu lite luftig & högställd, bra päls, rör sig tätt fram 

Ukl 2 Äg. Camilla Lundberg Tomas Ericsson 

 

Villmobackens Eddie The Eagle S20492/2006 f. 060206 

Bra huv skulle ha bättre mask, bra öron, trång u-käke, hals OK, behöver bli stramare i sin rygg, lätt 

överbyggd, bar benstomme, rör sig trångt fram, lite kort steg bak, bra päls 

Ukl 2 Äg. Monica Theimer 

 

Altonastigens Dandobras S21171/2004 f. 040219 

Välbyggd harmonisk hane, typiskt huv & uttr, bar detaljer, utm hals mark förbröst välvinkl utm 

benstomme rör sig väl utm pälskval 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Cert Äg. Marie-Bell Nilsson 



 

Bölelejonet Yorrik S23497/2002 f. 020227 

Mask huv bra bett ögon & öron bra hals välutv bröstkorg bra längd tillräckl vinkl platta tassar, rör 

sig bra fr sidan löst fram, tendens till överbyggd 

Ökl 1 Äg. Anna Höglund 

 

Gep’ s Big Bear’ s Champ Bear S19071/2005 f. 050123 

Fint mask huv korr bett bra ögon & öron bra hals välutv bröstkorg, markerat förbröst, bra vinklar, 

rör sig ledigt, päls OK 

Ökl 1 Ökk R Äg. Catarina Hagerö 

 

Gep’ s Big Bear’ s Grumpy Bear S19072/2005 f. 050123 

Trevligt huv korr bett, bra ögon & öron, rätt bra hals, kunde ha bättre markerat förbröst, bra rygg 

& bakställ, bra steg fr sidan löst fram, bra päls 

Ökl 1 Äg. Gina E Persson 

 

Gep’ s Big Bears Soldier Of Love S55463/2003 f. 030831 

Mask huv bra uttr korr bett, lite kort hals bra längd på kroppen bra bröstkorg knappt vinkl bak, 

platta tassar, tendens till överbyggd, bra päls 

Ökl 1 Äg. Pia Hemming 

 

Gep’ s Big Bear’ s Summer Romance S40094/2004 f. 040501 

Vackert huv bra detaljer, välbalanserad kropp m bra linjer markerat förbröst bra vinkl rör sig väl 

bra päls 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Magnus Lagborn 

 

Lejonklippans My Rambo S56988/2003 f. 030911 

Mask hane utm huv korr bett bra ögon & öron bra hals markerat förbröst välutv kropp knappa 

bakbensvinklar utm benstomme bra päls 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Sirje Ojala 

 

Lejonklippans Quest For The Best S56137/2004 f. 040810 

Fint mask huv korr bett bra ögon & öron bra hals & rygg välutv kropp bra benstomme knappa vinkl 

bak lite veka mellanhänder kunde vara lite stramare i fronten rör sig bra fr sidan 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Richard Färlén 

 

Lejonklippans Smash’ n Grab S59221/2005 f. 050816 

Kunde vara lite självsäkrare. Aningen kort nospart bra bett, lite kort hals, bra rygg bra bröstkorg 

utm benstomme knappt vinklad fram & bak rör sig ok fr sidan löst fram, päls OK fransysk front 

Ökl 2 Äg. Maria Söderqvist 

 

Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f. 050816 

Lite tunt nosparti bra bett, ögon & öron, kunde ha mer hals, bra rygg, bra bröstkorg, utm 

benstomme, knappa vinklar, fransysk front, kort steg, päls OK 

Ökl 1 Äg. Kristina Jansson 

 

Lejonvinden’ s New Star to Teddybear S22941/2005 f. 050303 

Trevl huv bra uttr korr bett bra hals skulle ha mer markerat förbröst bra rygg & bröstkorg rak bak 

lite kort steg utm benstomme bra päls 

Ökl 1 Äg. Marie Andersson 

 

Finuch Such Björntassen Himmler S51221/2002 f. 000808 

Kraftfull mask hane, utm huv bra detaljer bra hals markerat förbröst bra längd kunde önska lite 

mer vinkl bak lite mjuk rygg bra päls 

Chkl R Ck Äg Irené Elfving 

 

Such Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 020227 



Mask hane m utm huv bra bett, ögon & öron, bra hals, stadig kropp utm benstomme lite knappt 

vinkl bak bra päls, rör sig bra fr sidan, lite löst fram 

Chkl Opl Äg. Monica Sjöberg 

 

Such Finuch Dkuch Dragongårdens Practical Joke S55154/2002 f. 020925 

Mkt trevligt huv bra ögon & öron korrr bett bra hals & rygg kunde ha mer markerat förbröst, bra 

vinklar, bra steg fr sidan, utm päls 

Chkl 4 Ck Äg. Petra Junehall 

 

Such Kusbolejonet Jungle Jim S59694/2004 f. 040819 

Maks med bra huvud & uttr korr bett bra hals & rygg markerat förbröst bra bröstkorg knappt 

vinklad bak rör sig tåtrångt fram bra päls 

Chkl Opl Äg. Irené Elfving 

 

Such Nuch Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002 f. 020905 

Mask huv bra uttr bra detaljer utm hals bra rygg bra vinkl & steg markerat förbröst utm 

benstomme rör sig m bra steg 

Chkl 3 Ck Bhkl 4 Äg. Richard Färlén 

 

Norduch Lejonklippans Humpty Dumpty S22065/2002 f. 020215 

Harmoniskt byggd mask hane fint huvud bra uttryck utm hals bra rygg välutv kropp utm 

benstomme välvinklad rör sig m flyt utm päls 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIR Äg. Helena Lutz 

 

Intuch Norduch Nuch Sv-05-06 Nv-06 Teamaides Gästrike Gutten S21675/2004 f.  

Utm huvud bra ögon & öron utm hals & rygg bra vinklar bra steg utm päls rör sig lite trångt fram 

Chkl 2 Ck Bhkl 3 Äg. Susanna Johansson 

 

 

Tikar 

 

Antholmens Vilja S15594/2007 f. 061231 

Trevl tikhuv bra bett, ögon & öron, bra hals. Stram rygg behöver ännu utv i kroppen, bra 

benstomme bra tassar lite knappa vinklar bak bra pälskvalitet aningen överbyggd behöver bli 

fastare fram 

Junkl 1 Junkk R Äg. U-B Öhman Eva Karlsson 

 

Bölelejonet Gemma S66041/2006 f. 061005 

Trevl fem huv m bra detaljer rätt bra hals bra bröstkorg lätt överbyggd i rörelser, bra benstomme, 

lite platta tassar bra pälskvalitet bra steg fr sidan 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Marianne Lindgren 

 

Bölelejonet Habibi S66893/2006 f. 061016 

Fem huv korr bett mörka ögon bra hals & rygg behöver ännu utv i kroppen lite knappt vinklad bak 

bra benstomme behöver bli stabilare fram bra päls 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. A-M Krigh 

 

Gep’ s Big Bear’ s Wankan Tanka S54067/2006 f. 060707 

Väutv juntik bra huvud utm bett bra ögon & öron utm hals markerat förbröst bar vinklar rör sig 

med bra steg bra pälskvalitet 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Åsa Svensson 

 

Grand Bergers Börjes Ballerina S55391/2006 f. 060725 

Bra fem huvud mörka ögon, korr bett, lite kort hals bra rygg ännu lite grund i bröstkorgen bra 

benstomme rör sig bra från sidan löst fram 

Junkl 1 Äg. Elisabeth Holmberg 

 



Svansboden’ s Xactly By The Rules S66896/2006 f. 061016 

Trevligt huv korr bett bra öron bra hals & skuldra stadig kropp lite rak bak vilket gör henne lätt 

överbyggd utm benstomme rör sig OK 

Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Jan Djupenström 

 

Gep’ s Big Bear’ s Glamour Girl S39491/2006 f. 050504 

Mkt trevligt huvud m korr bett, bra öron, bra hals & skuldra, markerat förbröst, bra prop på 

kroppen, bra vinklar, rör sig m bra steg behöver bli lite stramare fram 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Äg. Gina E Persson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Ono Not you again S68943/2005 f. 051104 

Mkt bra huv bra detaljer bra hals markerat förbröst bra vinklar fram & bak utm benstomme rör sig 

bra fr sidan lite löst fram lite svajig i sin överlinje i rörelse bra päls 

Ukl 1 Ukk 4 Ck Äg. Gina E Persson 

 

Furudalens Beutu Kween S33464/2006 f. 060317 

Trevl tikhuv korr bett, mörka ögon bra hals lite mjuk rygglinje bra bröstkorg lite knappt vinklad bak 

bra benstomme bra päls 

Ukl 1 Ukk R Äg. Christina Thynell 

 

Furudalens Brianne S33463/2006 f. 060317 

Välbalans tik utm huv, mörka ögon bra bett bra hals & skuldra markerat förbröst bra bröstkorg utm 

bakställ rör sig m bra steg 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl R Äg. Margareta Mix 

 

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

Trevlig helhet mkt bra huvud bra hals välutv kropp bra förbröst lite fransysk front bra steg fr sidan 

men behöver bli stramare fram bra pälskvalitet lite svajig rygg i rörelser 

Ukl 1 Ukk 3 Ck Äg. Kerstin Frönestedt 

 

Antholmens Uma S41964/2005 f. 050605 

Skulle vara frimodigare trevl tikhuv bra bett ögon & öron kort hals mjuk rygg tillräckl vinkl lite 

framskjutet skulderparti, bra benstom bra pälskvalitet rör sig mkt löst fram 

Ökl 2 Äg. Monika Larsson 

 

Antholmens Undra S41961/2005 f. 050605 

Trevl huvud bra detaljer kort hals framskut skulderparti skulle ha en fastare rygglinje, bra 

bröstkorg, rör sig kort & stelt bak bra benstomme 

Ökl 2 Äg. Birgitta Pettersson 

 

Antholmens Unni S41965/2005 f. 050605 

Visad i för högt hull, trevl tikhuvud mörka ögon bra bett lite kort hals mjuk rygg rör sig tungt bra 

benstomme knappt vinklad bak behöver banta 

Ökl 2 Äg. Leif Engman 

 

Bölelejonet Exotic Elain S57674/2005 f. 050806 

Trevl tik visad i för högt hull, trevl huv mörka ögon bra bett bra hals lite mjuk rygg i rörelser knappt 

vinklad bak, rör sig tungt pälsen i fällning 

Ökl 2 Äg. Solgun Bergström Jensen 

 

Furudalens Alejona the beauty S52143/2005 f. 050223 

Harmoniskt byggd tik m fin huv utm könsprägel, utm hals markerat förbröst stadig kropp rör sig 

ledigt päls OK 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Margareta Mix 

 

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

Välbyggd m fria rörelser fint huvud vackra ögon bra bett bra linjer bra vinklar utm benstomme 



behöver en ny päls 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Catrin Eriksson 

 

Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309 

Mkt trevligt tikhuv korr bett fina ögon, stor öron utm hals & skuldra bra prop kunde ha lite mer 

vinklar bak, bra benstomme, rör sig m bra steg 

Ökl 1 Ökk R Ck Äg. Linda Dahlstedt 

 

Lapponica Löwe Elodia S39649/2006 f. 060310 

Bra tikhuvud korr bett, ljusa ögon, bra hals, markerat förbröst, tät front, tendens till överbyggd, 

knappt vinklad bak, bra benstomme, bra päls 

Ökl 1 Äg. Tim Zedig 

 

Lejonklippans Naela S64836/2003 f. 031119 

Fint huvud bra uttr korr bett lite kort hals bra bröstkorg knappt vinklad bak bra benstomme tappar 

lite i rygglinjen pga högt hull bra päls 

Ökl 1 Äg. Petra Högberg 

 

Lejonklippans Queen Of Quality S56135/2004 f. 040810 

Trevl tikhuv m fina ögon bra bett bra hals aning mjuk rygg bra bröstkorg aning lång i länden rör sig 

m bra steg 

Ökl 1 Äg. Maria Söderqvist 

 

Lejonklippans Smilla Skeppmora S59222/2005 f. 050816 

Trevl tikhuv m bra uttryck bra detaljer bra hals & skuldra markerat förbröst bra rygg knappt vinkl 

bak, lite lösa tassar, rör sig bra från sidan, bra pälsstruktur 

Ökl 1 Äg. Marina Fredriksson 

 

Lejonklippans Solsken till Monica S59223/2005 f. 050816 

Vackert fem huv fina ögon bra öron korr bett utm hals & rygg markerat förbröst bra längd på 

kroppen lite knappt vinklad bak rör sig bra bra pälskvalitet 

Ökl 1 Ökk 4 Ck Äg. Monica Haglöf 

 

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

Mkt bra fem huvud, korr bett bra ögon rätt bra hals stram rygg bra bröstkorg ngt framskjut 

skulderparti knappa vinklar bak bra pälskval utm benstomme 

Ökl 1 Äg. Linda Svahn 

 

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

Välbyggd tik m bra vinkl i rörelser vackert huv fint uttr markerat förbröst utm benstomme bra front 

päls OK Champion idag, grattis! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM Äg. Pia Hemming 

 

Skjaergaardens Diamond To Lelionaz S42059/2004 f. 040226 

Kraftfull tik bra huvud korr bett mörka ögon rätt bra hals markerat förbröst stadig kropp knappt 

vinkl bak tendens till överbyggd lite platta tassar 

Ökl 1 Äg. Lena Lindgren 

 

Skjaergaardens Squaw Of Shawnee S30967/2005 f. 040820 

Fint huv korr bett bra ögon & öron kort hals pga framskjut skulderparti tät front lite grund i kroppen 

bra bakbensvinklar rör sig med bra steg  

Ökl 1 Äg. Maria & Dennis Gustafsson 

 

Vildhundarnas Melissa S28203/2004 f. 040409 

Fint tikhuvud mörka ögon korr bett mkt kort hals stadig kropp rak bak vilket gör henne lätt 

överbyggd bra benstomme bra päls lite kort steg 

Ökl 1 Äg. Göran Wåhlén 



 

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

Välbalanserad tik m trevl huv korr bett bra ögon & öron bra hals stadig kropp lite knappt vinklad 

bak bra päls platta tassar 

Ökl 1 Äg. Marina Fredriksson 

 

Eech Norduch Intuch Dragongårdens Beautiful Beatrice S13629/2001 f. 001221 

Välbyggd & välgående tik utm huvud bra ögon & öron korr bett utm hals & rygg bra vinklar behöver 

en ny päls 

Chkl 4 Ck Äg. Marie Ahlgren 

 

Such Dkuch SV-02 Duvasgårdens Kween Kassandra S54038/2001 f. 010926 

Vackert huvud bra detaljer välbalanserad m bra vinklar rör sig mkt bra från sidan slarvigt fram 

pälsen OK 

Chkl 3 Ck Btkl 4 Äg. Christina Thynell 

 

Such SV-07 Gep’ s Big Bear’ s Michelle Af Euroman S26046/2002 f. 020319 

Vackert huvud bra detaljer utm överlinje markerat förbröst bra vinklar utm rörelser fr sidan lite 

slarvigt fram bra päls 

Chkl 1 Ck Btkl 2 Äg. Maria Gustafsson 

 

Such Kusbolejonet Gabriella S63413/2003 f. 031109 

Tilltalande tik m bra prop vackert huvud m bra detaljer välutv kropp markerat förbröst bra vinklar 

rör sig väl från sidan lite trångt fram bra pälskvalitet 

Chkl 2 Ck Btkl 3 Äg. Linda Dahlstedt 

 

Such Kusbolejonet Interesting Surprice S55348/2004 f. 040802 

Kraftfull tik i lite högt hull fint huvud & uttr bra hals markerat förbröst kunde ha lite bättre 

bakbensvinkl rör sig lite tungt bra päls 

Chkl Opl Äg. Liza Darmell 

 

Such Nuch Sv-03 Lejonklippans Costa Clöver S21662/2000 f. 000303 

Utm tikhuvud mörka ögon bra öron korr bett bra hals markerat förbröst stadig kropp lite knappt 

vinklad bak päls OK 

Chkl Opl Äg. Petra Högberg 

 

Norduch Nuch Martenlake’ s Mojo Veni Vidi Vici S55533/2001 f. 011010 

Bra tikhuvud bra ögon korr bett rätt bra hals lite mjuk rygg bra längd på kroppen bra vinklar rör sig 

ledigt kunde vara lite stramare i sin front 

Chkl R Ck Äg. Tim Zedig 

 

WW-03 Finv-02 LTW-07 Multich Remröd’ s Moya Magnifica S48018/98 f. 980816 

Kraftfull veterantik väl bibehållen fint huvud bra överlinje bra vinklar rör sig m bra steg utm 

benstomme spänstig veteran 

Vetkl 1 Ck Äg. Tim Zedig 

 

Avelsgrupp 

 

Such Nuch Sv-03 Lejonklippans Costa Clöver S21662/2000 f. 000303 

Grupp med trevliga hundar fina huvuden varierar lite i storlek & massa men ett bra resultat 

Avelskl 1 Hp Äg. Petra Högberg 

 

Uppfödargrupp 

 

Kennel Antholmens 

Grupp m ännu outv hundar som behöver mera tid bra huvuden lite olika i kroppsvolym 4:e uppf 

grupp 



Uppfkl 1 Uppfödare: Ulla Britt Öhman 

 

Kennel Dragongården 

Utm grupp m typiska hundar fina prop bra huvuden & uttryck bra benstommar trevlig helhet 1 uppf 

grupp 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Petra Junehall 

 

Kennel Gep’ s Big Bear’ s  

4 komb typiska hundar bra huvuden & uttryck bra massa & benstomme bra prop 

3: e uppf grupp 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Gina E Persson 

 

Kennel Lejonklippans 

Kraftfulla hundar m fina huvuden bra uttryck stadiga kroppar bra benstommar 2:a uppf grupp 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Petra Högberg  

 


