
Datum: 2007-12-16 

Nordisk Vinnare Stora Stockholm, Älvsjö 2007-12-16 

Domare Petra Junehall 

 

Hanar 

 

Amazing Noisy’ s Atlas S15086/2007 f. 070114 

11 mån. välbyggd jun hane. Bra prop. Mask välform huvud. Korrekt bett. Utm nosparti. Tillr stop. 

Mörka välform ögon. Bra läppar & pigment. Fina öron. Mkt bra hals & ö-linje. Tillr förbröst. 

Passande benstomme. Mkt lösa tassar. Br-korg beh utv. Mkt bra kors & svans. Starka hasor. 

Välbalans rörelser från sidan, ännu ngt trång bak. Lovande päls. Mkt bra färg & mask 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Jan Djupenström 

 

Amazing Noisy’ s Izor S15087/2007 f. 070114 

11 mån. Mask hane som för dagen är överbyggd & lite obalans. Välform huvud. Korrekt bett. Ngt 

trångt bett. Tillr stop. Mkt bra nosparti. Välform mörka ögon. Bra öron. Ngt öppna läppar men bra 

pigment. Tillr hals. Passande benstomme. Tillr vinkl fram, knappa bak. Höga raka hasor. Ngt brant 

kors. Glad svans. Mkt platta tassar. Rör sig ok från sidan, ännu ngt trångt bak. Lovande päls & färg. 

Bra mask 

Junkl 2 Äg. Mona Magnusson 

 

Amazing Noisy’ s Zeke S15088/2007 f. 070114 

11 mån. Tilltalande jun hane. Välbalans för åldern. Mkt bra prop. Mask välform huv dock knappt 

stop, ngt ljusa men välform ögon. Korrekt bett. Mkt bra nosparti, skalle & öron. Bra läppar & 

pigment. Mkt bra hals & ö-linje. Utm bestomme & förbröst. Ngt veka mellanhänder. Bra tassar. Bra 

br-korg. Starkt bakställ med starka hasor. Tillr vinkl fram & bak. Bra svans. Harmoniska rörelser. 

Lovande päls. Bra färg. Uppspräckt mask. 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Birgitta Hagelin 

 

Bölelejonet Jerome Five S30522/2007 f. 070314 

9 mån. Välutv junhane. Bra prop. Välform huv. Men nosparti beh bli kraft. Knappt stop. Korrekt 

bett, men ngt trång i käken. Mörka välform ögon. Mkt bra läppar & pigment. Bra öron. Tillr hals. 

Mkt bra förbröst & bestomme. Välform br-korg. Bra ben & tassar. Ngt brant kors. Glad svans. Rör 

sig väl från sidan, ngt instabil bak. Lovande päls. Mkt bra färg & mask 

Junkl 1 Junkk R Äg. Renée Carpentier 

 

Bölelejonet Julius S30524/2007 f. 070314 

9 mån. Trevlig jun. Bra prop, men beh tid till utv. Mask huvud men nosparti beh bli kraftigare. 

Korrekt bett. Ngt klen u-käke. Knappt stop. Kunde ha bättre läppigment. Mörka välform ögon. Bra 

öron. Tillr hals. Ngt tunn benstomme till storl. Platta tassar. Välform br-korg. Ngt brant kors. Glad 

svans. Tillr vinkel fram, knappa bak ger obalans rörelser. Höga raka hasor. Behöver bli mer stabil. 

Lovande päls. Bra färg. Lovande mask 

Junkl 2 Äg. Caroline Carpentier 

 

Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f. 070305 

9 mån. Mask hane som beh tid till utv. Bra prop. För klent huv. Nosparti är mkt tunt, ukäken smal. 

Korrekt bett. Knappt stop. Mörka välform ögon. Mkt bra läppar & pigm. Bra öron. Ngt kort hals. Mkt 

bra förbröst men är ännu trång i front. Står fransyskt. Lösa tassar. Visas i för högt hull. Ngt brant 

kors, glad svans. Tillr vinkl fram. Mkt knappa bak. Höga raka hasor. Rör sig inte i balans. Mkt trång 

bak. Lovande päls. Bra mask 

Junkl 23 Äg. Anna Höglund 

 

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

9 mån. Trevl jun. Bra prop men beh tid till utv. Mask huv. Mkt bra nosparti. Korrekt bett. Knappt 

stop. Mkt bra läppar & pigment. Mellanbruna ögon. Ngt stora öron. Bra hals. Mkt bra förbröst & 

benstomme, dock trång i front, står fransyskt. Ngt brant kors. Glad svans. Knappa vinkl. Ngt vekla 

mellanhänder. Rör sig bra från sidan. Ok bak. Mkt lös fram. Bra päls, färg & mask 



Junkl 1 Äg. Iréne Elfving 

 

Leijonahovin Don Giovanni S69590/2006 f. 061012 

13 mån. välutv jun. Ngt kvadr men välbalans. Mask huv. Tillr nosparti. Korrekt bett. Bra läppar & 

pigment. Mellanbruna välform ögon. Tillr stop. Bra öron. Ngt kort hals. Mkt bra ö-linje. Utm förbröst 

& benstomme. Tillr vinkl. Fina ben & tassar. Mkt bra kors. Ngt kort svans, men välburen. Starka 

hasor. Rör sig väl från sidan, ngt lös fram, ok bak. Mkt bra pälskval & mängd. Bra färg & mask 

Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Susanna Johansson 

 

Racystar Astronomic S31015/2007 f. 070312 

9 mån. Mkt tilltalande junhane. Utm prop. Mask välform huvud. Utm nosparti. Korrekt bett. Bra 

läppar & pigment. Flackt stop men bra skalle. Mörka välform ögon. Bra öron. Mkt bra hals & ö-linje. 

Utm förbröst, br-korg & benstomme. Tillr vinkl. Bra ben & tassar. Mkt bra kors & svans. Starka 

hasor. Breda lår. Mkt lovande päls. Utm färg & mask. Nord jun vinnare 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Trine Andreassen 

 

Bonnien Name Ofthe Game Fin33543/06 f. 060529 

18 mån. Välutv unghane. Bra prop. Mask välform huv. Mkt bra nosparti. Tillr stop. Korrekt bett. Bra 

läppar & pigment. Mörka välform ögon. Ngt stora öron. Mkt bra hals & ö-linje. Tillr förbröst & br-

korg för åldern. Passande bestnomme. Rastyp vinklar. Mkt bra kors & svans. Bra ben & tassar. 

Starka hasor. Breda välmuskl lår. Välbalans rörelser från alla håll. Mkt bra päls, färg, struktur & 

mask 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl 2 Cert R-Cacib Äg. Minna Sillantie  

 

Knockando’ s Lord Nelson S44488/2006 f. 060524 

Mask välbyggd hane. Bra prop. Välform huv. Utm nosparti, stop & skalle. Korrekt bett, men saknar 

M3 utan betydelse. Mörka välform ögon. Stora öron. Bra hals & ö-linje. Mkt bra förbröst & 

benstomme. Rastyp vinklar. Välutv br-korg men visas i ngt för högt hull. Bra ben & tassar. Ngt 

brant kors. Glad svans. Rör sig väl från sidan, kunde vara stabilare i hasor, ok fram. Bra päls, färg 

& mask 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Äg. Björn Tinglöf 

 

Bölelejonet First Edition S68523/2005 f. 051115 

Mkt tilltalande välbalans med bra prop och vacker silhuett. Välform vackert huvud. Tångbett. Mkt 

bra läppar & pigm. Mörka välform ögon. Utm nosparti, stop & skalle. Bra öron. Utm hals & ö-linje. 

Passande benstomme. Välvinklad & välkroppad. Ngt brant kors. Glad svans. Starka hasor. Bra ben 

& tassar. Harmoniska rörelser med utm påskjut. Utm päls, färg & mask 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 3 Äg. Anne Marie Krigh 

 

Efraim S24013/2005 f. 050226 

Mask ganska välbyggd hane med bra prop, men visas för dagen i ngt för lågt hull. Välform huv dock 

kunde nosparti vara mer utfyllt under ögonen. Bra bett. Mellanbruna välform ögon. Bra stop och 

skalle. Fina öron. Mkt bra hals. Ö-linje kunde vara stramare. Knappt förbröst. Br-korg beh mer 

volym & längd. Passande benstomme. Bra kors & svans. Parallella rörelser men ännu ngt lös i front. 

Bra pälsstruktur men saknar längd & mängd. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Stefan Wahlberg 

 

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

Tilltal mask hane. Bra prop. Mask vackert huv med utm rasdet. Korrekt bett. Utm nosp, stop & 

skalle. Mörka välform ögon. Mkt bra läppar & pigm. Bra öron. Tillr hals. Ö-linje kunde vara 

stramare. Rastyp vinkl. Passande benstomme. Br-korg kunde ha mer volym. Bra kors & svans. Fina 

ben & tassar. Välbalans rörelser, dock ngt trång bak. Mkt bra päls, färg & mask 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Gina Ekström Persson 

 

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

Mask hane m bra prop. Ganska bra huv, men uttr störs av runda ögon. Ngt kort nosparti. Korrekt 

bett. Bra öron. Mkt bra hals & ö-linje. Passande benstomme. Tillr br-korg. Rastyp vinkl. Trång i 



front. Rör sig med lösa armbågar. Höga raka hasor, rör sig hastrångt, borde ta ut steget bättre. Bra 

kors. Glad svans. Päls ej i bäst kond, men bra struktur, färg & mask. 

Ökl 2 Äg. Magnus Lagborn 

 

Gullefjuns Ogräs S30860/2003 f. 030422 

Mask välbyggd hane. Utm prop. Mask vackert huv, med fina rasdet. Utm nosparti, stop & skalle. 

Korrekt bett. Mörka välform ögon. Fina öron, kunde ha bättre pigm. Utm hals & ö-linje. Tillr br-

korg. Rastyp vinklar. Utm benstomme. Mkt bra kors & svans. Härliga rörelser från sidan, ngt trång 

bak, lös i front. För dagen helt urfälld, men utm struktur, behäng & mask.  

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Anders Palborg 

 

Gullefjuns Smutsfläck S28562/2005 f. 050220 

Tillr mask 2 årig hane. Bra prop. Alltför tunt hanhundshuvud, därav priset. Snipigt nosparti, klen u-

käke, smal skalle, ngt ljusa runda ögon. Bra läppar & pigment. Bra stop & öron. Mkt bra hals & ö-

linje. Passande benstomme. Tillr vinkl fram, knappa bak ger obalans i rörelse. Ngt brant kors. Glad 

svans. Veka mellanhänder. Rör sig trångt bak. Bra päls, färg & mask 

Ökl 2 Äg. Anette Eriksson 

 

Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f. 050816 

Mask rejäl hane. Bra prop. Vackert välform huvud med fina rasdet, utm stop, nosparti & skalle. 

Korrekt bett. Mellanbruna välform ögon. Bra öron. Mkt bra hals & ö-linje. Passande benstomme. 

Rastyp vinkl. Tillr förbröst & br-korg. Mkt bra kors & svans. Starka hasor. Välbalans rörelser med 

bra drive. Utm päls, färg & mask 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 4 Äg. Petra Högberg 

 

Lorebergs Razzlesnake S13979/2006 f. 051214 

Mask välbyggd hane. Bra prop men beh fortfarande utv. Mask huv med fina rasdet. Bra pigm & 

läppar. Saxbett. Mörka välform ögon. Tillr nosparti & stop. Bra hals & ö-linje. Passande benstomme. 

Beh mer volym i kroppen. Fina ben & tassar. Mkt bra kors & svans. Sunda parallella rörelser. För 

dagen ngt kort päls, men bra struktur, färg & mask 

Ökl 1 Äg. Marie Ahlgren 

 

Mohinhi’ s Enchanting-Elvis On Earth S61225/2002 f. 021128 

Mask hane. Bra prop men för dagen ej i utst kond visas i alltför lågt hull & utan tillr päls. Ganska 

bra huv men uttr störs av det knappa läpppigment & den gråa nosen. Knappt stop. Korrekt bett. 

Mellanbruna välform ögon. Stora öron. Bra hals & ö-linje. Typ vinkl. Brant kors. Hög svans. Br-korg 

saknar tillr volym. Rör sig väl från sidan, lite ostabil i has, lös front. Helt urfälld. Bra färg & mask 

Ökl 2 Äg. Maria Gustafsson 

 

FINUCH SUCH Björntassen Himmler S51221/2002 f. 000808 

Trots sin storl substansfull och mkt mask. Vackert välform huv. Mörka välform ögon. Kraft nosparti. 

Korrekt bett. Bra stop, skalle & öron. Tillr hals. Ö-linje borde vara stramare både i stående & i 

rörelse. Mkt bra benstomme & förbröst. Tillr br-korg. Rastyp vinkl. Starka hasor. Bra kors & svans. 

Rör sig med spam & parallellitet, men saknar gnista. Utm pälsstruktur, färg, mängd & mask. 

Chkl 4 Äg. Iréne Elfving 

 

FINUCH SUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 020227 

Substansfull mask hane. Bra prop. Välform huv. Tillr nosparti. Korrekt bett. Mellanbruna välform 

ögon. Ngt stora öron. Bra läppar & pigm. Kort hals stör uttr. Ö-linjen borde vara stramare. Mkt bra 

benstomme, förbröst & br-korg. Bra ben & tassar. Rastyp vinkl. Bra kors. Glad svans. Starka hasor. 

Sunda rörelser från alla håll, men håller ej i ö-linjen. Utm pälsstruktur, mängd, färg & mask 

Chkl R Äg. Monica Sjöberg 

 

FINUCH INTUCH JEUW-05 NORDJV-05 NUCH Kinglords Mr Magnus Fin41345/04 f. 040728 

Mask välbyggd hane. Bra prop. Välform huv. Tångbett. Tillr nosparti. Mellanbruna ögon, ngt öppna 

läppar. Tillr pigment. Bra stop, skalle & öron. Mkt bra hals & ö-linje. Utm förbröst & benstomme. 

Tillr vinklar. Br-korg kunde vara ngt längre. Bra kors. Glad svans. Starka hasor. Sunda välbalans 



rörelser med bra drive. Päls ej i bästa kond men i bra struktur, färg & mask. Nord vinnare. 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIM Äg. Mikko Aro & Seppo & Marita Laine-Aro 

 

NORDUCH Lejonklippans Humpty Dumpty S22065/2002 f. 020215 

Mask välbyggd hane med vacker silhuett. Utm prop. Vacker välform huv med fina rasdet. Utm 

nosparti. Tillr stop. Mörka välform ögon. Bra läppar med tillr pigment. Tångbett. Mkt bra hals & ö-

linje. Passande benstomme. Tillr bröstkorg. Rastyp vinklar. Utm kors & svans. Sunda parallella 

rörelser men saknar gnista. Vacker färg & mask. Bra struktur men saknar i dag tillr mängd på 

pälsen.  

Chkl 3 Ck Äg. Helena Lutz 

 

INTURCH KBHV-07 NORDUCH NUCH NV-06 SV-05 SV-06 Teamaides Gästrike Gutten 

S21675/2004 f. 040218 

Mask välbyggd hane med vacker silhuett. Mask huv som dock är för tungt & nospartiet för djupt, 

saknar därav elegans. Tångbett. Mellanbruna ögon, bra stop, skalle & öron. Bra läppar med tillr 

pigm. Utm hals & ö-linje. Rastyp vinkl. Utm förbröst & benstomme. Br-korg kunde ha lite mer 

volym. Utm kors & svans. Starka hasor. Fina ben & tassar. Vägvinnande sunda rörelser. Mkt bra 

päls, färg & mask 

Chkl 2 Ck Bhkl R Äg. Susanna Johansson 

 

GBCH NORDUCH Jocolda Jasper Conran For Vannroy  

S57978/2004 f. 991011 

8 år välbevarad veteran. Mask välbyggd hane med utm prop. Vackert välform huv. Fina rasdet. Utm 

nosparti, stop & skalle. Mörka välform ögon. Tångbett. Mkt bra hals & ö-linje. Rastyp vinklar. 

Passande benstomme. Tillr br-korg. Utm kors & svans. Fina ben & tassar. Rör sig bra trots åldern, 

dock ngt orent. Välskött päls av bra färg & struktur, dock ej i bästa kond. Bästa veteran.  

Vetkl 1 Ck Äg. Ruth Lintonsson 

 

Mohinhi’ s Bear-Butte af Beeline S43224/98 f. 9808011 

9 ½ årig vet. Ej i bästa kond. Visas i ngt lågt hull utan tillr päls. Bra prop. Tillr benstomme. Rastyp 

vinkl. Bra kors & svans. Mask välform huv med bra rasdet. Tångbett. Rör sig ovilligt och ej helt rent 

bak. Bra färg, pälsstruktur & mask.  

Vetkl 2 Hp Äg. Maria Gustafsson 

 

 

Tikar 

 

Bölelejonet Gemma S66041/2006 f. 061005 

14 mån g juntik. Bra prop. Fem huv som dock är alltför flackt i stopet. Tillr nosp. Korrekt bett. 

Mörka välform ögon. Ngt stora öron. Bra hals & ö-linje. Passande benstomme. Rastyp vinklar. 

Välutv front. Bra kors & svans. Sunda rörelser. Mkt bra päls, färg & mask.  

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Marianne Lindgren 

 

Bölelejonet Joline S30529/2007 f. 070314 

9 mån juntik som beh tik att utv. Bra prop. Fem huv. Men klent nosparti & u-käke lite trång. 

Korrekt bett. Mörka välform ögon. Tillr stop. Bra hals & ö-linje. Tunn benstomme. Alltför fattig front 

& tunn br-korg. Bra kors. Glad svans. Mkt knappa vinklar. Rör sig ej i balans, mkt lös i fronten. 

Lovande päls. Bra färg & mask. 

Junkl 2 Äg. Anne Marie Krigh 

 

Cevitas Candle In The Wind S25851/2007 f. 070305 

Fem tik 9 mån. Bra prop. Fina rasdetaljer, dock relativt ohanterbar, därav priset. Vackert välform 

huv med utm rasdet. Korrekt bett. Mörka välform ögon. Passande benstomme. Rastyp vinklar. 

Välform br-korg. Sunda rörelser. Lovande päls. Bra färg & mask.  

Junkl 2 Äg. Liza Darmell 

 

Fiva’ s Juicy Fruit S42891/2007 f. 061113 



Välbyggd rejäl tik med härlig utstrålning. Bra prop. Fem välform huv med fina rasdet. Knappt 

saxbett. Fina ögon. Mkt bra hals & ö-linje. Utm benstomme & br-korg. 13 mån & välutv. Rastyp 

vinklar. Fina ben & tassar. Mkt bra kors & svans. Breda välmuskl lår. Lite ovan vid golvet, men 

välbalanserade rörelser då hon vill. Utm päls, färg & mask. Nord junvinnnare 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Petra Högberg 

 

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

12 mån nätt jun med bra prop. Sött fem huvud men för lite av allt. Korrekt bett, ngt öppna läppar. 

Bra hals & ö-linje. Lätt benstomme. Rastyp vinkl. Grund br-korg. Bra kors & svans. Veka 

mellanhänder. Rör sig sunt från sidan, trång bak, borde vara stabilare i hasor. Lovande päls, färg & 

mask.  

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Maria Gustafsson 

 

Racystar Auriga S31016/2007 f. 070312 

9 mån. Välbyggd tilltalande juntik. Bra prop. Fem huvud med många fina det. Men alltför knappt 

stop. Korrekt bett, ngt knappt pigm. Mkt bra hals & ö-linje. Utm benstomme, br-korg & förbröst. 

Fina ben & tassar. Mkt bra kors & svans. Parallella harmoniska rörelser. Mkt bra päls, färg & mask. 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Trine Andreassen 

 

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

20 mån. Mkt tilltalande ungtik. Utm prop. Vacker helhet. Fem välform huvud. Fina rasdet dock stora 

öron. Korrekt bett. Mkt bra hals & ö-linje. Utm benstomme, förbröst & br-korg. Rastyp vinkl. Fina 

ben & tassar. Mkt bra kors & svans. Välbalans vägvinnande rörelser. Bra päls, färg & mask. Starka 

hasor.  

Ukl 1 Ukk 2 Ck Äg. Gina Ekström Persson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Red Cloud S54070/2006 f. 060707 

17 mån fem tik som beh tid att utv. För dagen helt obalans mellan fram & bakdel. Alltför tunt & 

snipigt huvud. Klen u-käke. Mörka ögon. Tillr hals. Framskjuten skuldra. Mkt fattig i fronten. Tunn 

benstomme. Bra kors. Glad svans. Knappa vinkl bak. Beh bli mer stabil. Kort päls. Bra färg & mask 

Ukl 2 Äg. Frank Sevaldsen 

 

Knockando’ s Lady Neuchatel S44486/2006 f. 060524 

Fem tik. Vacker silhuett. Bra prop. Ngt långsträckt huv. Rejält nosparti. Knappt stop. Tångbett med 

2 ins under därav priset. Mellanbruna ögon, bra hals & ö-linje. Passande benstomme. Mkt bra 

förbröst & br-korg. Rastyp vinklar. Bra kors & glad svans. Fina ben & tassar. Välbalans rörelser. Mkt 

bra päls, färg & mask 

Ukl 2 Äg. Ruth Lintonsson 

 

Lejonluf’ s Eau de Cologne S31057/2006 f. 060321 

Fem lätt & luftig tik som saknar det rastyp uttrycket. Lång & högställd avsaknad av substans & 

elegans. Fem huv som är för tunt & smalt med knappt stop. Mörka ögon. Korrekt bett men smal u-

käke. Tillr hals. Tunn benstomme. Otillräckligt utv i kroppen för åldern. Knappa vinklar. Obalans 

rörelser. Kort päls. Bra färg & mask. 

Ukl 3 Äg. Elina Larsson 

Lilla Äventyrets Adrasteia S33449/2006 f. 060409 

Fem men tunn & alltför späd. Huv är snipigt smalt med för kort nosparti & klen u-käke. Saxbett. 

Mellanbruna ögon. Ngt stora öron. Tillr hals. Framskjuten skuldra. Helt avsaknad av framdelsvinkel 

ger otillräckliga obalans rörelser. Lätt benstomme. Korg & grund br-korg. Bra kors & svans. Knappa 

vinkl bak med höga stela hasor. Mjuk kort päls med bra färg & mask. 

Ukl 3 Äg. Pia Hemming 

 

Namupalan Be My Dream Fin32673/06 f. 060519 

Fem välutv 18 mån ungtik med härlig utstrålning. Vackert fem huv med fina rasdet. Korrekt bett. 

Bra nosparti, stop & skalle. Bra läppar & pigm. Mkt bra hals & ö-linje. Utm benstomme & förbröst. 

Br-korg beh ännu volym. Rastyp vinklar. Utm kors & svans. Välbalans härliga rörelser. Utm 

pälsstruktur, färg & mask. 



Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl 2 R-CACIB Äg. Satu Korkeakallio 

 

Birkabazze’ s Happy End S10928/2006 f. 051127 

Fem ngt kvadr tik som är lätt & luftig, 2 år. Ganska bra huv men lite klent nosparti & ngt trång u-

käke. Ngt stora öron. Mörka ögon. Korrekt bett. Kort hals. Tunn benstomme. Otillr br-korg. 

Överbyggd för dagen med alltför knappa vinkl ger obalans rörelser. Trång bak. Kort öppen päls. 

Ganska bra färg & mask 

Ökl 2 Äg. Pia Björkegren 

 

Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704 

2 år. Mkt tilltalande välbyggd tik. Utm prop. Tilltalande helhet. Välform huv. Tillr nosp. Korrekt bett. 

Kunde ha bättre läppigment. Mörka ögon. Mkt bra hals & ö-linje. Passande benstomme. Rastyp 

vinkl. Tillr br-korg. Mkt bra kors & svans. Ngt veka mellanhänder. Sunda rörelser. Utm päls, färg & 

mask. 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Malin Östlund 

 

Knockando’ s Kalimna Vinalimeblossom S54753/2003 f. 030820 

Fem tik. Bra prop. Nätt i typen, tunn benstomme. Sött men litet huvud där nosparti borde vara 

bättre utfyllt. Saxbett med små inssiciver. Ngt runda mellanbruna ögon. Bra öron. Tillr hals. Stark 

rygg. Platta tassar. Knappa vinkl. Mkt brant kors & alltför högt buren svans som också är lågt 

ansatt. Rör sig ok bak, mkt slarvigt fram pga den fattiga fronten. Päls, mask & färg ua 

Ökl 2 Äg. Susanne Lindblom 

 

Kusbolejonet Kamomill S26712/2005 f. 050309 

Fem välbyggd tik. Bra helhet. Välform huv. Tillr nosparti. Ngt runda men mörka ögon. Korrekt bett. 

Bra stop & öron. Mkt bra hals & ö-linje. Passande benstomme. Rastyp vinklar. Ngt veka 

mellanhänder. Bra kors. Glad svans. Rör sig sunt men håller ej i överlinjen. Mkt bra pälsstruktur & 

färg men ej i full kond. Bra mask.  

Ökl 1 Ökk R Äg. Annica Lindberg 

 

Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309 

Synnerligen tilltalande välbalans tik, full av kval. Fem ljuvligt huv & uttr. Korrekt bett. Utm 

nosparti, stop & skalle. Fina ögon & öron. Mkt bra hals & ö-linje. Utm benstomme & br-korg. Fina 

ben & tassar. Utm kors & svans. Välmuskl breda lår. Härliga vägvinnande rörelser. Fantastisk färg, 

päls & mask. Nord vinnare 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert CACIB BIR Äg. Linda Dahlstedt 

 

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

Mkt tilltal välbyggd tik. Utm prop. Vacker helhet. Fem välform huv. Ngt runda ljusa ögon annars bra 

uttr. Korrekt bett. Mkt bra hals & ö-linje. Rastyp vinklar. Mkt bra benstomme. Tillr br-korg. Mkt bra 

kors & svans. Starka hasor. Breda välmuskl lår. Välbalans rörelser från sidan ngt trång bak. Vacker 

färg, päls & mask 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Linda Svahn 

 

Mathoaka’ s Skymning S28213/2004 f. 040318 

Fem mkt obalans & outv tik. Långsträckt huv med smalt nosp och alltför klen u-käke. Trångt 

saxbett. Mellanbr ögon. Korr hals. Framskjuten skuldra. Knappa vinklar fram. Helt otillräcklig br-

korg, saknar längd, volym & djup. Mkt brant kors, alltför hög svans. Helt otillr bakbensvinklar. Helt 

obalanserade rörelser, öppen kort päls. Bra färg & mask 

Ökl 3 Äg. Linda Toftehag 

 

Pocahontasgårdens Dark-Angel S17202/2004 f. 040109 

Fem välbyggd tik. Utm prop. Välform vackert huv med bra rasdet saknar dock läppigment. Korrekt 

bett. Mkt bra hals & ö-linje. Rastyp vinklar. Mkt bra benstomme. Tillr br-korg. Kraftiga hasor som 

dock kunde vara lite stabilare i rörelse. Rör sig väl från sidan. Päls urfälld men annars bra struktur, 

färg & mask. 

Ökl 1 Ökk 4 Ck Äg. Susanne Lindqvist 



 

Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f. 030824 

Liten men ganska välbyggd tik. Fem huv. Tillr nosparti. Runda ljusa ögon stör uttr. Trångt bett 

annars komplett. Bra hals & ö-linje. Rastyp vinklar. Tillr br-korg. Bra kors & svans. Passande 

benstomme. Kunde ha bättre läppigment. Rör sig väl från sidan & bak. Lös i fronten. Päls urfäld. 

Bra färg & mask 

Ökl 1 Äg. Pia Hemming 

 

Zir Ozzy’ s Staying Alive S59610/2005 f. 050903 

Liten men välbyggd som ännu saknar tillr volym. Fem lite smalt huvud där uttr störs av lite runda 

ljusa ögon. Ngt knappt stop och den myckna ” punkpälsen” . Korrekt bett. Passande benstomme. 

Rastyp vinkl. Kunde ha mer bredd i fronten. Harmoniska rörelser, inte i full päls, men av bra kval, 

färg & mask. 

Ökl 1 Äg. Catrine Undebeck 

 

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

Välbyggd fem tik med bra prop. Fem välform huvud. Ngt knappt stop. Korrekt bett. Tillr nosparti. 

Mörka ögon. Bra hals & ö-linje. Rastyp vinkl. Tillr br-korg. Passande benstomme. Bra kors & svans. 

Ngt veka mellanhänder. Päls ej i bästa kond. Men bra färg & mask. Sunda rörelser. 

Chkl 3 Ck Äg. Maria Gustafsson 

 

SUCH Kusbolejonet Gabriella S63413/2003 f. 031109 

Fem välbyggd tik med bra prop & tilltalande helhet. Vacker fem huvud. Bra nosparti. Mörka ögon. 

Saxbett, men saknar tyvärr P1, därav priset. Bra hals & ö-linje. Utm benstomme & br-korg. Mkt bra 

kors. Glad svans. Rör sig med bra drive. Utm päls, färg & mask. 

Chkl 0 Äg. Linda Dahlstedt 

 

SUCH Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

Mkt tilltalande ch tik full av kval. Utm prop. Vacker helhet. Fem vackert huv med fina rasdet. 

Korrekt bett. Bra hals & ö-linje. Utm benstomme & förbröst. Pga urfällning får hon ett litet luftigt 

intryck. Rastyp vinkl. Bra kors & svans. Rör sig balanserat med härlig drive. Vacker färg & mask. 

Chkl 1 Ck Btkl 3 

 

Mkt tilltalande ch tik full av kval, visas dock i ngt för högt hull. Utm prop. Vackert huvud med fina 

rasdet. Korrekt bett. Passande benstomme. Ö-linjen kunde vara stramare. Rastyp vinklar. Bra kors 

& svans. Härliga välbalans rörelser. Päls i fällning men bra struktur. Bra färg & mask. 

Chkl 2 Ck Btkl R Äg. Liza Darmell 

 

Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214 

8 år tik som inte är i bästa kond, tappar i rygg i både stående och rörelse. Grovt huv med runda 

ögon stör uttr. Tångbett. Tillr hals. Passande benstomme. Otillr br-korg. Veka mellanhänder. Brant 

kors. Bra svans rör sig tungt utan spänst. Päls ej i utst kond men bra färg och mask. 

Vetkl 3 Äg. Dan Truedsson 

 

Mohinhi’ s Bonny-Bell af Beeline S43233/98 f. 980811 

9 årig tik i bra kond. Fem huvud, som är ngt smalt & tunt men fint uttr. Bra hals & ö-linje. Rastyp 

vinkl. Bra br-korg. Mkt bra kors & svans. Rör sig med värdighet. Mkt bra päls för åldern. Bra färg & 

mask 

Vetkl 2 Hp Äg. Maria Gustafsson 

 

DKUCH FINV-02 INUTCH LVCH NORDUCH WW-03 Remröd’ s Moya Magnifica 

S48018/98 f. 980816 

9,5 årig välbevarad tik i ganska bra kond men i ngt hög hull. Aningen lågställd men välbyggd. 

Vackert fem huv med fina rasdet. Saxbett. Utm benstomme. Välvinklad. Bra kors & svans. Rör sig 

med värdighet. Päls i bra kond, vacker färg & mask 

Vetkl 1 Hp Äg. Tim Zedig 

 



Avelsgrupp 

FINUCH SUCH Björntassen Himmler S51221/2002 f. 000808 

Grupp best av 4 tikar och pappan m två komb där avelsdjuret tydligt har präglat sina avkommor. 

Många fina rasdetaljer. Fantastiska huvuden och rörelser. Starka temperament. Gratulerar till utm 

resultat. Bästa avelsgrupp 

Avelskl 1 Hp 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Kusbolejonet 

Grupp best av 4 tikar m 2 komb, synnerligen homogena, fulla av kval. Vackra huvuden. Stabila 

temperament. Härliga rörelser. Vackra färger & pälsar. 

Gratulerar till utm uppf resultat 

Bästa uppf grupp 

Uppfkl 1 Hp  

 


