
Datum: 2011-07-02 

SLBK Specialutställning Borås 2011-07-02 Domare: Pia Prahl, Hanar 

Lena Ståhlhandske, Tikar 

 

Valpklass 4-6 månader 

Hanar 

Fairytroll´s Hermulen SE19420/2011 f: 2011-02-19 

Maskulin välkroppad ung valp, bar huvud, vacker mask, vällagd skuldra & överarm, stark rygg, 

ordinära vinklar, ännu instabil i mellan hand o has, rör sig trevligt. 

Valpkl 2 Ägare: Östling Annika 

 

Lejonvinden´s Åtrå Of Teddybear SE16014/2011 f: 2011-01-08 

Substansfull maskulin hanvalp, fina kroppsprop lite flack i sitt stop, fina mask, vällagd skuldra o 

överarm, markerat förbröst fina vinklar utm kors, rör sig med bra drive. 

Valpkl 1 m HP BIR VALP Ägare: Hallgren Gunilla  

 

Valpklass 6-9 månader 

Hanar 

Lilla Äventyrets Ixion SE12054/2011 f: 2010-11-22 

Trevlig ung hane, prima kroppsprop, välmaskad, fin huvudsiluett, lite tätt mellan ögonen, utm 

förbröst, prima rygg, bra kors, knä o has, härlig benstomme, lite lång o vek i mellanhanden, prima 

rörelser, ännu valp päls. 

BIR VALP 6-9 Ägare: Hemming Pia 

 

Lilla Äventyrets Izsak SE12055/2011 f: 2010-11-22 

Trevlig hanvalp, för dagen luftig, vacker huvudsiluett, bra mask, gott förbröst, svag topline, 

bakhög, sunda vinklar, ord. Benstomme, för dagen halp 

Valpkl KEP Ägare: Hemming Pia 

 

Juniorklass 

Hanar 

Amaleons Aerosmith SE15107/2010 f: 2010-01-26 

Stor hane, som för dagen är luftig o osammanhängande, vacker huvudsiluett med ramsnos, gott 

pigment, knappt förbröst, moderata vinklar, tillr. benstomme, mkt instabil o slarvig i rörelse fram o 

bak, bra päls i kommande. 

Junkl kv Very Good Ägare: Östling Annika  

 

Boyzone´s Catch Me If You Can SE45601/2010 f: 2010-07-01 

Stor maskulin hane, trevligt huvud med bra mask, mörka ögon, markerat förbröst, ännu luftig I sin 

kropp, lång I länden, knapp I sina knävinklar, rör sig trevligt, välvisad av sin unga handler. 

Jukl kv Very Good Ägare: Frönestedt Kerstin 

 

Gramse-Bumbi SE53109/2010 f: 2010-07-07 

Maskulin hane, prima storlek, vacker huvudsiluett, bra mask, lite tätt mellan ögonen, markerat 

förbröst, grund bröstkorg, står o går trångt med sina armbågar, står allt för rakt på sina tassar, god 

kroppslängd, bra kors, smalt lår, knappa vinklar, rör sig oekonomiskt. 

Junkl kv Good Ägare: Granholm Marina 

 

Knickebockers Maffiga Magnetit SE18100/2010 f: 2010-01-15 

Maskulin hane av tillr. storlek, vacker huvudsiluett, bra mask, mörka ögon, tillr. förbröst, stark 

rygg, bra kors, tillr. knä o hasvinkel, passande benstomme, tillfredställande rörelser. 

Junkl kv Exc Junkl kk 2 Ägare: Järleskog Peter 

 

Lejonkullen Punkt SE Do Baril SE21422/2010 f: 2010-01-29 

Maskulin hane av tillr. storlek, bra huvud, välmaskad, prima förbröst, för dag ostabil i sin rygglinje 

o rejält bakhög, moderata vinklar, kunde vara stammare i sin ögonlinje, läpplinje o rygglinje, 

acceptabla rörelser, bra päls. 



Junkl kv Very Good Ägare: Bock Magnus 

 

Leodal´s Bilbao SE61447/2010 f: 2010-09-29 

Trevlig ung hane med mycket potential, vacker huvud, prima mask, mörka ögon, tång bett, utm 

förbröst, bra topline, mjukt avrundat kors, sunda vinklar, passande benstomme, goda rörelser. 

Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ägare: Klavbäck Angelica 

 

Shimani´s Sieur Athos SE37354/2010 f: 2010-05-17 

Medelstor hane, trevligt huvudsiluett, saknar ännu bredd o substans i både skalle o kropp, tillr. 

förbröst, saknar stöd för armbågen, bra rygg, acceptabelt kors, knä o has, mycket trång o instabil i 

rörelse fram o bak, behöver mkt utveckling. 

Junkl kv Very Good Ägare: Oscarsson Susanne 

 

Unghundsklass 

Hanar 

Aqualeo´s Urmas Hakkarainen SE13659/2010 f: 2009-11-06 

Substansfull maskulin hane av prima storlek, vackert välskuret huvud, bra mask, markerat förbröst, 

stel i sin mellanhand, ngt lång i sin längd, mjukt avrundat kors, tillr. vinklar, rör sig ok bak, löst o 

instabilt fram, bra päls. 

Ukl kv Very Good Ägare: Andersson Maria 

 

Con-Cordelias Natural Born Winner SE444358/2009 f: 2009-06-07 

Trevlig hane, vackert huvudsiluett, prima mask, underbett, tillr. förbröst, kunde ha stramare 

överlinje, lite brant kors, mkt instabil i sin front, rör sig trångt bak, vacker päls. 

Ukl kv Disqualified Ägare: Olsson Mikael 

 

Fairytroll´s X-mas Elf Zoran SE14235/2010 f: 2009-12-22 

Liten hane m god könsprägel, vackert huvud, bra mask, mörka ögon, välpigmenterad, tillr. förbröst, 

tillr. bröstkorg, stark länd, mjukt avrundat kors, tillr vinklar, tilltalande vägvinnande rörelser, 

vacker päls. 

Ukl kv Exc, Ukl kk 2 Ägare: Carlsson Torbjörn 

 

Kustkärans Ajax SE12892/2010 f: 2010-12-26 

Medelstor hane som kunde ha starkare könsprägel, bra mask, medelbruna ögon, saxbett, tillr. 

förbröst, acceptabel topline, lite knapp i sina knävinklar o i hasen, står lite rakt i sina tassar som 

kunde vara bättre avrundade, acceptabla rörelser.  

Ukl kv Very Good Ägare: Johansson Camilla 

 

Zir Ozzy´s Apolla Von Tulip´s SE18546/2010 f: 2010-01-16 

Stor maskulin hane, bra huvud, medelbruna ögon, tillr. förbröst, stark topline, tillr. vinklar, prima 

benstomme, bra ben o tassar, rör sig väl från alla håll, bra päls i kommande. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 m CK Bhkl opl Ägare: Randeberg Jo Rune 

 

Öppenklass 

Hanar 

Fairytroll´s Blue River In Zhoria S11779/2009 f: 2008-12-06 

Liten hane, vackert välmaskat huvud, medelbruna ögon, saxbett, välformad bröstkorg, passande 

benstomme, tillr. vinklar, lite mjuk i sin mellanhand o lösa tassar, rör sig trevligt. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Carlsson Torbjörn 

 

Fairytroll´s Gorakiki Mayfly S45507/2007 f: 2007-06-09 

Substansfull stor hane, mkt könskaraktär, vackert huvud, bra mask, tillr. förbröst, prima 

benstomme, tillr. vinklar, för dagen tung i sina rörelser, kunde vara stramare i sin kondition, 

parallell fram o bak, vacker päls. 

Ökl kv Very Good Ägare: Gustafsson Tomas 

 

Fairytroll´s Nox Dedicato Mozart S69607/2007 f: 2007-10-26 



Maskulin medelstor hane ngt lågställd I sina prop, vackert välformat huvud, prima mask, 

mellanbruna ögon, saknar stöd för sina armbågar vilket ger oharmoniska rörelser fram, ngt kort 

kors, tillr vinklar bak, ngt knapp hasvinkel, vågig päls, trevliga rörelser från sidan. 

Ökl kv Very Good Ägare: Shoaff Davis, Shoaff Elisabeth 

 

Fairytroll´s Olog-Hai Rokilor S18675/2008 f: 2008-01-19 

Maskulin hane, av tillr. storlek, vackert huvud, välformad bröstkorg ngt knappt förbröst, mjukt 

avrundat kors, knapp i sitt knä o kasvinkel, rör sig med ett kort steg, men i god balans, vacker 

välskött päls. 

Ökl kv Exc Ökl opl Ägare: Knutsson Mariana 

 

Khaima´s Saturday Zenith S68556/2008 f: 2008-09-27 

Medelstor hane, välformat huvud, bra mask, prima hals, sunt vinklad runt om, passande 

benstomme, kunde vara stramare i sina mellanhänder o fastare tassar, rör sig acceptabelt fram o 

bak, bra fr. sidan. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare Colussi Cristel 

 

Knickebocker´s Dark Tranquillity S44538/2008 f: 2008-06-06 

Trevlig hane av bra storlek, vackert huvud, bra mask, saxbett, tillr. förbröst, bra bröstkorg, stark 

rygg, ngt. brant kors, kunde vara lite mer vinklad bak i knä o has, skulle önska stabilare front i 

rörelse, vacker väl & päls. 

Ökl kv Very good Ägare: Gustafsson Tomas 

 

 

Knockando´s Qmp Quarante Red S32025/2008 f: 2008-04-07 

Liten grabb, vackert huvudsiluett, prima mask, tillr mörka ögon, utm förbröst, ngt lågställd, kunde 

vara stramare I sin topline, tillr vinklar, rör sig mkt trångt bak instabilt fram trevligt från sidan, 

vacker o välsköt päls. 

Ökl kv Very Good Ägare: Lundquist Cecilia 

 

La Dolce Luna´s Supersee-Me S48839/2007 f: 2007-06-16 

Maskulin hane, bra huvud, tillr. Mask, prima förbröst, välformad bröstkorg, bra kors, knä, has, 

passande benstomme, står väl på sina tassar, parallella rörelser, tillr. steglängd, skulle önska 

rakare päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Bhkl opl Ägare: Joakimsson Annika 

 

La Dolce Luna´s Supershow-Me S48840/2007 f: 2007-06-16 

Maskulin hane som visas I mkt god kondition, prima huvud o uttryck, nyans ljusa ögon, markerat 

förbröst, välkroppad, mjukt avrundat kors, sunda vinklar, passande benstomme, rör sig 

tillfredställande från sidan, trångt bak, bra päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 m CK Bhkl opl Ägare: Rådberg Anders 

 

Leonskall´s Kizz Me Bobo Linslus S30480/2009 f: 2009-03-23 

Hane på den lilla sidan, som ännu saknar substans, vacker huvudsiluett o bra mask, mörka ögon, 

markerat förbröst, outvecklad bröstkorg, lång i länden, tillr. knävinkel, står o går trångt med sin 

has, mjuk mellanhand, rör sig mkt trevligt från sidan, vacker välpresenterad päls. 

Ökl kv Very Good Ägare: Björbrink Marina 

 

Leonskall´s Kizz Me Goliat S34081/2009 f: 2009-03-23 

Tilltalande hane av trevlig modell, bra huvud, god könsprägel, bra mask, utm förbröst, välformad 

bröstkorg, mjukt avrundat kors, sunda vinklar, prima benstomme, rör sig väl från alla hall. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Karlsson Kathy 

 

Leontheos Fire S49653/2009 f: 2009-06-28 

Hane med tillfredställande storlek, vackert huvud, prima mask, mörka ögon, knappt förbröst, bra 

rygg o kors, utåtvinklad i sin benställning både fram o bak, rör sig med god steglängd från sidan, 

löst fram o bak, trevligt temp o vacker päls. 



Ökl kv Good Ägare: Wall Jane 

 

Lilla Äventyrets Ceres S17642/2008 f: 2008-01-07 

Trevlig medelstor hane, välskuret huvud med bra mask, en nyans ljusa ögon, tillr. förbröst, 

ordinära vinklar bak, trång bak, för dagen visas i ngt högt hull vilket påverkar rörelserna, vacker 

päls i kommande. 

Ökl kv Very Good Ägare: Carlsson Monica 

 

DKuch NOuch Löveliens Eron NO3700/05 f: 2005-02-04 

Substansfull hane på den lilla sidan, bra huvud o uttryck, välmaskad, utan förbröst, lång i länden, 

mjukt avrundat kors, tillr. vinklar, passande benstomme, rör sig prima från sidan, välbalanserat 

fram o bak, prima väl& päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Andersen Marius 

 

Skorres Ramse S50559/2007 f: 2007-06-25 

Maskulin hane på den lilla sidan, vackert huvud, bra mask, gott förbröst, stark topline, mjukt 

avrundat kors, passande benstomme, välformade tassar, tillr. vinklar, rör sig väl. 

Ökl Exc Ökl kk opl Ägare: Andersson Elisabet 

 

SE VCH Teamaides Klark Kent S55805/2006 f: 2006-07-19 

Hane av bra storlek, bra huvud, siluett, väl maskad, tillr. förbröst, lite flat i sin bröstkorg o brant i 

sitt kors, moderata vinklar, passande benstomme, acceptabla rörelser. 

Ökl kv Very Good Ägare: Skarnehall Margareta 

 

Villa Björnebo´s Enjoy Teodor N23152/07 f: 2007-09-15 

Maskulin hane av tillr. storlek, vackert huvud siluett, tångbett, vacker topline, mjukt avrundat kors, 

moderata vinklar runt om, passande benstomme, goda rörelser, får inte bli svartare i sin päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 m CK Bhkl opl Ägare: Edel og Jan Sunde 

 

Vindarna´s Balto S44543/2008 f: 2008-05-28 

Medelstor hane, som ännu skall ha mer utr. I kroppen, bra huvud siluett men behöver mer bredd, 

rosa läppar, ngt knapp i förbröst, outvecklad bröstkorg, kunde ha stramare topline, skulle önska 

bättre vinklar, acceptabla vinklar. 

Ökl kv Very Good Ägare: Oscarsson Susanne 

 

Wo-Wo Zam S64747/2008 f: 2008-09-18 

Medelstor hane, skulle önska mer könsprägel I huvudet o lite batter utr. Käkparti, knappt förbröst, 

moderata vinklar fram o bak, tillr bröstkorg, rör sig acceptabelt, välskött päls. 

Ökl kv Very Good Ägare: Björkman Claes 

 

Wo-Wo Zingo S64745/2008 f: 2008-09-18 

Hane som kunde ha lite mer könspr. O större självförtroende, bar mask lite öppna ögon, tillr. 

förbröst, acceptabla vinklar fram knappa bak, tillr. stram topline, rör sig oharmoniskt, vacker päls i 

kommande. 

Ökl kv Good Ägare: Björkman Claes 

 

Yakz Tengel S10455/2009 f: 2008-11-26 

Stor hane av trevlig modell, vacker huvudsiluett, ordinär mask, mellanbruna ögon, tillr. förbröst, 

sunda vinklar, bra topline, passande benstomme, tilltalande helhet, rör sig trevligt 

Ökl kv Exc Ökl kk4 m CK Bhkl opl Ägare: Eklund Bengt 

 

Zir Ozzy´s Askara Av Tibia S61781/2008 f: 2008-08-27 

Maskulin hane, god storlek, bra huvud o mask, tillr. förbröst, bra rygg, lite mjukt avrundat kors, 

passande benstomme, rör sig tillfredställande, bra päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Karlsson Ellen-Helén 

 

 



Championklass  

Hanar 

SEuch Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f: 2006-10-30 

Vacker ch-hane, goda prop. maskulint huvud, markerat förbröst, härlig bröstkorg, sunda vinklar, 

fria rörelser. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 m CK Bhkl 3 Ägare: Berg Helena 

 

DKuch ITch SEuch Endless Edens Rain S20748/2007 f: 2007-02-24 

Maskulin ch-hane, goda kropps prop. markerat förbröst sund kropp, ngt knapp i sina vinklar, rör sig 

trevligt, bra pälskvalitet. 

Chkl kv Exc Chkl kk opl Ägare: Berntsson Anette 

 

DKuch SEuch  

Gep´s Big Bear´s Good Gay A Leomas S36484/2006 f: 2006-04-10 

Rejäl ch-hane, prima huvud o uttryck, välmaskad, vackra kroppsprop. Rör sig trevligt från sidan, 

löst fram, välpresenterad päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk oåpl m CK Ägare: Hall Mats 

 

C.I.B NORDuch SE V-10  

Gep´s Big Bear´s Peace S53274/2007 f: 2007-06-30 

Maskulin ch-hane med härlig substans, prima huvud o uttryck, välkroppad, visas i god kondition, 

härliga rörelser: 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 m CK Bhkl 1 BIM Ägare: Ekström Persson Gina 

 

Gep´s Big Bear´s White Wolf S37255/2009 f: 2009-04-17 

trevlig ch-hane, underbart huvud o uttryck, markerat förbröst, härlig substansfull kropp, prima 

kors, välvinklad, rör sig underbart, välpresenterad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 4 m CK Bhkl 4 Ägare: Ekström Persson Gina 

 

Gullefjuns Grumse S59544/2006 f: 2006-08-24 

Trevlig Ch-hane goda prop. välskuret huvud, ngt ljusa ögon, välkroppad fria rörelser, vacker päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 m CK Bhkl 2 Ägare: Westlund Cecilia 

 

DKuch FIuch KBH V-09 SEuch WW-08 

Knockando´s Lord Nelson S44488/2006 f: 2006-005-24 

Rejäl ch.hane, väl könspräglat huvud, utm förbröst, substansfull kropp, sunda vinklar, rör sig väl 

men med ngt orolig rygg, välpresenterad päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk opl Ägare: Tinglöf Björn 

 

LTch NORDuch SLch  

Knockando´s Qmp Quincy Red S32020/2008 f: 2008-04-07 

Maskulin ch-hane av trevlig storlek, trevligt huvud, härlig kropp, sunda vinklar, fria vägvinnande 

rörelser, välpresenterad päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk opl m CK Ägare: Lintonsson Ruth 

 

Veteranklass 

Hanar 

Gep´s Big Bear´s Herethereeverywher S26048/2002 f: 2002-03-19 

Snart 10-årig veteranhane som visas I mkt god condition, välskuret huvud, markerat förbröst, 

välformad bröstkorg, prima topline, glad för sin svans, rör sig mkt väl för sina år, prima pals. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 m CK Bhkl opl  

BIR Veteran Ägare: Kokk Markus  

 

Valpklass 4-6 månader 

Tikar 

Aqualeo´s Hildur Tilli SE28166/2011 f: 2011-01-09 

5-mån tikvalp, Välformat huvud med mörka vackra ögon. Välplace öron. Bra hals o rygg o 



svansansättning. Något upprätt i sin skuldra. Fina tassar. Mkt bra kropp och bröstdjup för åldern. 

Bra bakbensvinklar. Ännu valpiga rörelser och blir bakhög i rörelse. 

Valpkl 2 m HP Ägare: Ekström Persson Gina 

 

Fairytroll´s Lilla My SE19414/2011 f: 2011-02-19 

4-mån tikvalp. Bra huvud och nosparti kunde varit aningen längre. Mörka ögon. Välansatta öron. 

Ngt kort hals. Stark rygg. Bra svansansättning. Ngt upprätt i sin skuldra. Bröstkorgen behöver 

djupna för att ge bättre stöd åt armbågarna. Rörs sig ngt instabilt ännu. 

Valpkl 1 m HP BIM-Valp Ägare: Andersson Maria 

 

Lejonvinden´s Ådra Of Teddybear SE16007/2011 f: 2011-01-08 

5,5 mån tikvalp, Aningen flakt stop. Mörka ögon. Väl ansatta öron. Ngt kort hals. Bra längd på 

ryggen men för dagen ngt överbyggd. Ngt upprätt i skuldra och överarm. Behöver fylla ut i sin 

front. Bra svansansättning. Mkt bra bakbensvinklar. Rör sig ngt trångt bak. 

Valpkl 3 m HP Ägare: Darmell Liza 

 

Valpklass 6-9 månader 

Tikar 

Lilla Äventyrets Inca SE12056/2011 f: 2010-11-22 

7 mån tikvalp. Ett huvud där nospartiet skulle vara aningen längre. Mörka ögon. Väl ansatta öron. 

Tillräcklig hals. Utm. längd på ryggen. Bra svansansättning. Raka fina framben. Bröstkorgen 

behöver djupna. Mkt bra bakbensvinklar. Päls i fällning. Rör sig med ett mkt bra steg. Mkt lovande. 

Valpkl 1 m HP BIM-Valp Ägare: Hemming Pia 

 

Juniorklass 

Tikar 

Amaleons Alice In Chain SE15108/2010 f: 2010-01-26 

Bra storlek av mkt god typ. Bra huvud med goda proportioner. Ngt djupt liggande ögon. Bra bett. 

Bra öronansättning. Mkt bra hals, rygg och halsansättning. Väl tillbakalagd skuldra, överarm. Vrider 

ut sina tassar ngt. behöver fylla ut i sin front o bröstdjup. Bra bakbensvinklar. Päls i fällning. Rör sig 

trångt bak o slarvigt fram. 

Junkl kv Very Good Ägare: Östling Annika 

 

Bumbi-Bear SE53106/2010 f: 2010-07-07 

En tik på den mindre sidan. Mkt god typ. ett bra huvud, mkt mkt bra proportioner. Bra ögonfrom 

men ögonen kunde vara ngt mörkare. Bra bett. Mkt bra hals, r o svansansättning. Vackra tassar. 

Raka fina framben. Gott bröstdjup. Bra bakbensvinklar. Rör sig m ett bra steg och kunde röra sig 

med ett stadigare steg. 

Junkl kv Exc Junkl kk opl Ägare: Martinsson Johanna 

 

Con-Cordelias The One And Only SE38179/2010 f: 2010-05-26 

En tik på den mindre sidan. Ett huvud som behöver utvecklas i sin helhet. Ngt ljusa ögon. Korrekt 

bett. Bra öronansättning. Bra hals, rygg o svansansättning. Mkt bra vinklar i skuldra o överarm. 

Tillr. bröstdjup. Tillr. bakbensvinklar. Mkt urfälld i sin päls. Rör sig m ett bra steg men sänker sig 

ngt i rörelser. Är ngt armbågsvid fram. 

Junkl kv Very Good Ägare: Olsson Mikael 

 

Fairytroll´s Bonebeast Mrs Coco SE26866/2010 f: 2010-03-15 

Bra storlek. Mkt god typ. Fem huvud som dock behöver utvecklas ngt. Ngt ljusa ögon. Korr. bett. 

Bra öronansättning. Tillräcklig hals. Bra svansansättning. Behöver fylla ut sin front och bröstdjup. 

Ngt knappa bakbensvinklar. Urfälld i sin päls. Rör sig ganska bra. Ngt oren färg på benen. 

Junkl kv Very Good Ägare: Winnerholm Rolf 

 

Fairytroll´s Bonebeast Mrs Nono SE26865/2010 f: 2010-03-15 

Bra storlek av utm typ. Välformat huvud. Ögonen kunde vara ngt mörkare. Korr. bett. Bra hals, 

rygg o svansansättning. Vacker svans. Ngt upprätt i sin skuldra. Raka framben. Tassarna kunde 

vara hårdare knutna. Bra bröstdjup o bra bakbensvinkling. Rör sig m bra drive. Ej i full päls. 



Junkl kv Exc Junkl kk 3 Ägare: Hall Mats 

 

Knickebockers Amorosa Ametist SE18098/2010 f: 2010-01-15 

Feminint huvud som behöver utvecklas ngt i sin helhet. Mörka vackra ögon. Korr. bett. Fina öron. 

Bra hals o rygg o svansansättning. Tillräckligt lång svans. Bra skulderläge. Aning kort o över.. Raka 

fina framben och vackra tassar. Utm. kropp o bröstdjup. Tillr. bakbensvinklar. Rör sig m ett bra 

steg men aningen tungt. 

junkl kv Exc Junkl kk 1 m CK Ägare: Eivesson Ulmehed Katarina 

 

Knickebockers Kaxiga Karneol SE18093/2010 f: 2010-01-15 

En tik på den mindre sidan. Feminint huvud m bra proportioner som dock behöver utv i sin helhet. 

M va ögon. Korr bett. Bra hals. Ngt överbyggd för dagen. Bra svans- Bra skulderläge men ngt för 

kort överarm. Raka framben där benstommen kunde vara ngt kraftigare. Bröstkorgen behöver 

djupna. Rör sig m ett bra steg som ärr ngt slarvig. Ngt hög svans i rörelse. 

Junkl kv Very Good Ägare: Göthberg Maria 

 

Lejonhjärta Auregia SE52548/2010 f: 2010-07-06 

Bra storlek. Ett huvud som har bar proportioner som är ungf o behöver utvecklas. Aningen runda 

ögon som kunde varit mörkare. Korr. bett. Bra öron. Mkt bra hals, rygg o svansans. Mkt bra 

vinkling i skuldra o överarm. Markerat förbröst. Mkt bra bröstdjup för sin ålder. Välvinklade bakben 

m muskelfyllda lår. Rör sig m ett bra steg. 

Junkl kv Exc Junkl kk 2 m CK Btkl opl Ägare: Lerjéus Annette 

 

Leodal´s Belize SE61448/2010 f: 2010-09-29 

9 mån junior. Huvud som har ett ngt flakt stop. Ngt tunga öron. Mörka ögon. Korr bett. Ngt kort 

hals. Mkt bra rygg o sansansättning. Lång vacker svans. Ngt upprätt i sin skuldra. Bra försbröst. 

Raka fina framben. Bra bröstdjup för åldern. Bra bakbensvinklar. Urfälld i sin päls. Rör sig m ett bra 

steg. 

Junkl kv Exc Junkl kk opl Ägare: Klavbäck Angelica 

 

Mathoaka´s Lycko Troll SE28568/2010 f: 2010-03-31 

En stor och rejäl tik. Bra huvudfrom m mörka vackra ögon. Korr. bett. Bra öron. Bra hals, rygg o 

svansställning. Bra skulderläge. Behöver fylla ut i sin front. Mkt bra bröstdjup. Ngt knappa 

bakbensvinklar. Ngt tunga rörelser och trång bak och slarvig fram. 

Junkl kv Very Good Ägare: Angel Gunilla 

 

Teqimbo´z Florida-Sansi´s Girl SE44366/2010 f: 2010-05-30 

Ett huvud m bra proportioner. Tillräckligt mörka ögon. Bra öronansättning. Korr. bett. Mkt bra hals 

o rygg. Mkt bra bröstdjup. Välvinklade bakben. Mkt urfälld päls. Rör sig bra från sidan men ngt 

slarvig fram. 

Junkl kv Exc Junkl kk 4 Ägare: Kvistrum Veronica, Kvistrum Josefin  

 

Zir Ozzy´s Royal Love von Tulip´s SE18544/2010 f: 2010-01-16 

Rejäl tik. Ett huvud m bra proportioner. Mörka vackra ögon. Acceptabelt bett. Tillräcklig hals. Bra 

rygg o svansansättning. Behöver fylla ut i sin front. Tillräckligt bröstdjup. Behöver ha bättre 

musklade bakben. Rör sig bra från sidan men ngt trång bak o slarvig fram. 

Junkl kv Exc Junkl kk opl Ägare: Billqvist marie 

 

Unghundklass 

Tikar 

Fairytroll´s X-Mas Elf Zoccer SE14237/2010 f: 2009-12-22 

Rejäl tik. Mkt vackert huvud. Mörka vackra ögon. Korr. bett. Fina, välansatta öron. Mkt bra hals, 

rygg o svansansättning. Vacker svans. Vällagd skuldra. Förbröstet kunde vara bättre markerat. 

Raka fina framben o vackra tassar. Utm bröstdjup. Bra bakbensvinkling. Rör sig tungt, ngt trång 

bak. 

Ukl kv Exc Ukl kk 4 Ägare: Andersson Maria 

 



Fairytroll´s X-Mas Elf Zugar SE14238/2010 f: 2010-12-22 

Välformat huvud där nospartiet kunde varit ngt längre. Tillräckligt mörka ögon. Korr. bet. Bra öron. 

Bra hals o rygg. Aningen kort helhet. Raka framben o fina tassar. Ngt rak i sin överärm. Tillräckligt 

bröstdjup. Ngt knapp bakbensvinklar. Päls i fällning. Rör sig trångt bak och slarvigt. Rullar 

förmycket i ryggen i rörelse. 

Ukl kv Very Good Ägare: Magnusson Lisbeth 

 

Knickebockers Rufsiga Rubin SE18096/2010 f: 2010-01-15 

Feminin tik. Ett smalt huvud som behöver utvecklas i sin helhet. Ngt djupt liggande ögon. Korr. bett 

där underkäken kunde vara kraftigare. Bra hals, rygg o svansansättning. Bra skulderläge. Ngt rak 

skuldra o överarm. Vrider ut sina framtassar. Bröstkorgen behöver djupna. Mkt bra bakbensvinklar. 

Rör sig med ett bra steg från sidan. 

Ukl kv Exc Ukl kk opl Ägare: Andersson Pirko 

 

Knockando´s Winther In Salina SE67089/2009 f: 2009-11-04 

Rejäl tik. Mkt vackert huvud. Tillräckligt mörka ögon. Bra öronansättning. Korr. bett. Tillräcklig hals. 

Utm rygg o svansansättning. Bra skulderläge o ngt rak överarm. Fina raka framben i fina tassar. 

Utm bakbensvinklar. Rör sig bra. Aningen trång bak. 

Ukl kv Exc Ukl kk 3 Ägare: Lintonsson Ruth 

 

Lejonvinden´s Yummie Mint Kiss SE12714/2010 f: 2009-12-15 

Bra huvud m bra proportioner. Mörka vackra ögon. Korr. bett. Bra underkäke. Mkt bra hals, rygg o 

svansansättning. Bra skulderläge, ngt rak o överarm. Stela mellanhänder. Mkt bra bröstdjup. Bra 

bakbensvinklar. Ngt kort helhet. Rör sig med ett bra steg fr sida, ngt slarvigt fram. 

Ukl kv Exc Ukl kk 2 m CK Btkl opl Ägare: Hallgren Gunilla 

 

NORD JV-10  

Lejonvinden´s Yummie Yam Yam SE12713/2010 f: 2009-12-15 

Bra storlek. Fint tikhuvud m mörka vackra ögon. Korr. bett. Välans öron. Hela huvudet behöver 

utvecklas ngt. Utm hals, rygg o svansansättning. . Vacker svans. Synnerligen välvinklad, skuldra 

överarm, Markerat förbröst. Bra tassar. Bra bröstdjup. Tillräckliga bakbensvinklar. Rör sig med ett 

mkt bra steg från sidan.  

Ukl kv Exc Ukl kk 1 m CK Btkl 2 CERT Ägare: Junehall Lindberg Jessika 

 

Lilla Äventyrets Fantasia S60585/2009 f: 2009-09-10 

Bra storlek. Bra huvudform. Ögonen kunde vara mörkare. Fina öron. Bra bett. Bra hals. För dagen 

ngt bakhög. Vacker svans. Markerat förbröst. Bra vinkling i skuldra o överarm. Vrider ut sina 

framtassar. För dagen i ngt högt hull. Tillräckliga bakbensvinklar. Ngt oren i sin färg. Rör sig m bra 

steg men sänker ryggen i rörelse. 

Ukl kv Very Good Ägare: Skärström Patrik 

 

Löveliens Kat von D NO35945/10 f: 2010-02-21 

Bra storlek. Välformat huvud. Ögonen kunde vara ngt mörkare. Korr. bett. Ngt stora läppar. Bra 

hals. Bra hals o rygg. Aningen brant i sitt kors. Bra vinkling i skuldra o överarm. Ngt veka 

mellanhänder. För dagen i ngt högt hull. Tillräklig bakbensvinkl. Mkt bra bröstdjup. Rör sig ngt 

tungt o blir bakhög i rörelse. 

Ukl kv Very Good Ägare: Marius Andersen 

 

Nataqueenies Aquila Gift To Pamela S58332/2009 f: 2009-10-06 

Tik på den mindre sidan. Ett huvud som skulle kunna ha ett längre nosparti. Tillräckligt mörka 

ögon. Korr. bett. Bra hals, rygg o svansansättning. Bra skulder läge. Ngt rak ö arm. Förbröstet 

kunde vara bättre markerat. Bröstkorgen behöver djupna. Ngt knappa bakbensvinklar. Mkt urfälld i 

sin päls. Rör sig bra fr sidan men armbågsvid fram. 

Ukl kv Very Good Ägare: Abrahamsson Pamela 

 

Nataqueenies Indus S58334/2009 f: 2009-10-06 

Bra storlek. Bra huvud m vackert uttryck. Korr. bett. Bra hals, rygg o svansansättning. Bra 



skulderläge. Ngt rak överarm. Vrider ut sina framtassar ngt. Förbröstet o bröstkorgen behöver 

djupna. Ngt knappa bakbensvinklar. Rör sig ngt tungt o blir alltför mjuk i röresle. 

Ukl kv Very Good Ägare: Szabo Ulrika 

 

Öppenklass 

Tikar 

 

Blizzmajazz Baby Phat S63342/2005 f: 2005-10-17 

En stor tik. Vackert välformat huvud. Tillräckligt mörka ögon. Korr. bett. Bra öron. Tillräckligt lång 

hals. Bra rygg o svansansättning. Bra svans. Markerat förbröst. Raka framben. Bra bröstdjup. Allför 

tjock. Tillräckliga bakbensvinklar. Smala lår. Rör sig mkt tungt o svagt bak. 

Ökl kv Very Good Ägare: Jakobsson Anette 

 

Boyzone´s Dragonfly S17967/2009 f: 2009-01-29 

Bra storlek. Bra huvud som kunde ha ett bättre markerat stop. Aningen djupt liggande ögon. Korr. 

bett. Bra öronansättning. Bra hals. Aningen bakhög för dagen. Synnerligen välvinklad i skuldra o 

överarm. Markerat fröbröst. Raka fina framben. Mkt bra kropp. Bra bakbensvinkling. Rör sig mkt 

bra från sidan, aningen trång bak o armbågsvid fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Hall Mats 

 

Cevitas Rock An´Roll Angel S47007/2008 f: 2008-06-08 

Bra storlek. Vackert huvud. Mörka vackra ögon. Korr. bett. Bra öronansättning. Tillräcklig hals. Bra 

rygg o svansansättning. Synnerligen välvinklad fram o m välmarkerat förbröst. Mkt bra kropp o 

bröstkorg. Tillräckligt vinklad bak. Rör sig bra fr sidan men trångt bak. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Skärström Patrick 

 

Dizeros End Of Trouble S52616/2007 f: 2007-06-22 

Bra storlek. Ett huvud som skulle ha ett längre nosparti. Ögonen skulle vara mörkare. Bra bett. 

Välansatta öron. Utm hals, rygg. Aningen högt ansatt svans. Bra skuldra. Markerat förbröst. Raka 

fina ben o fina tassar. Bra bröstdjup. Ngt knapp bakbensvinkling. Fint musklade lår. Rör sig m ett 

bra steg fr sidan, ngt armbågsvid fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Andersson Maria 

 

Fairytroll´s Warm Sun In Zhoria S11783/2009 f: 2008-12-06 

Bra storlek. Feminint huvud. Vackert uttryck. Korr. bett. Välansatta öron. Bra hals, rygg o 

svansansättning. Tillräcklig lång svans. Tillräcklig vinkling i skuldra o överarm. Fina tassar. Bra 

bröstdjup. Knappa bakbensvinklar. Päls i fällning. Rör sig ganska balanserat. 

Ökl kv Very Good Ägare: Fransson Jessica 

 

Gullefjuns Ullstrumpa S59550/2006 f: 2006-08-24 

En rejäl tik. Välformat huvud. Ögonen skulle vara mörkare. Korr. bett. Välansatta öron. Bra hals, 

rygg o svansansättning. Bra skulderläge. Alltför rak överarm. Fina Tassar. Bra kropp o br 

Tillräckliga bakbensvinklar. Ngt smala lår. Rör sig bra fr sidan ngt brett framifrån 

Ökl kv Very Good Ägare: Olsson Ronny 

 

Knockando´s Lady Napa S44485/2006 f: 2006-05-24 

En rejäl tik. Välforma huvud. Tillräckligt mörka ögon. Korr. bett. Välansatta öron. Ngt kort hals. Bra 

rygg o svansansättning. Ngt upprätt i skuldra o överarm. Skulle ha ett bättre förbröst. Vrider ut 

sina framtassar. Bra bakbensvinkling. Rör sig tung, vrider ut sina framtassar i rörelse. 

Ökl kv Very Good Ägare: Lejon Anneli 

 

Knockando´s Swedish Rivierina S38100/2009 f: 2009-05-07 

Bra storlek. Vackert välformat huvud. Vackert uttryck. Korr. bett. Bra öronansättning. Bra hals, 

rygg o svansansättning. Bra skulderläge. Ngt rak överarm. Kunde ha ngt bättre bredd i front. Utm 

kropp o bröstdjup. Utm bakbensvinkling. Urfälld i sin päls. Rör sig m ett mkt bra steg. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 m CK Btkl opl Ägare: Lintonsson Ruth 

 



Kusbolejonet Lisa Rode S17660/2006 f: 2006-01-23 

Bra storlek. Bra huvud som kunde vara aningen mer utfyllt under ögonen. Mörka ögon. Korr. bett. 

Fina välplacerade öron. Tillräklig hals. Bra rygg o svansan. Vacker svans. Välvinklad i skuldra o 

överarm. Markerat förbröst. Utm. bröstdjup o kropp. Välvinklade bakben. Rör sig bra fr sidan, ngt 

trångt bakifrån. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Jakobsson Anette 

 

La Dolcce Luna´s Mega Harmony-Me S39045/2009 f: 2009-05-11 

Bra storlek. Tillräckligt mörka ögon. Välformat huvud. Korr. bett. Mkt bra hals, rygg o 

svansansättning. Lång svans. Välvin skuldra o överarm. Markerat förbröst. Mkt bra kropp o 

bröstdjup. Mkt bra bakbensvinklar. Rör sig m ett mkt bra steg runtom. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Btkl 4 R-Cert Ägare: Eriksson Agnetta 

 

La Dolce Luna´s Mega Honey-Me S39049/2009 f: 2009-05-11 

Bra storlek. Ett huvud m ett ngt flackt stop. Mörka fina ögon. Korr. bett. Mkt bra hals, rygg o 

svansansättning. Lång vacker svans. Synnerligen välvinklad fram. Markerat förbröst. Mkt bra kropp 

o bröstdjup. Tillräckliga bakbensvinklar. Päls i fällning. Rör sig m ett bra steg. Rullar ngt i rörelse. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 m CK Btkl opl Ägare: Tinglöf Björn 

 

Leodal´s Appealing Aya S53735/2007 f: 2007-07-18 

Feminint huvud. Kunde vara bättre fylld under ögonen. Mörka vackra ögon. Ngt tunga öron- Korr. 

bett. Bra hals, rygg o svansansättning. Välvinklad i skuldra o överarm. Tillräkligt markerat förbröst. 

Ngt knappa bakbensvinklar. Päls i fällning. Rör sig m ett mkt bra steg. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Klavbäck Angelica 

 

Leonskall´s Kizz Me Zara S30487/2009 f: 2009-03-23 

En tik på den mindre sidan. Huvud som kunde ha mer markerat stop. Ngt öppna ögonkanter. Korr. 

bett. Nospartiet kunde vara en aning längre. Bra hals, rygg o svansans. Lång svans. Bra 

skulderläge. Markerat förbröst. Fina tassar. Mkt bra bröstdjup. Välvinklade bakben. Ej i full päls. 

Rör sig bra fr sidan en aning slarvigt fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Karlsson Kathy 

 

Namupalan Vanilla N´Cream S49546/2008 f: 2008-05-17 

Bra storlek. Vackert välformat huvud. Ögonen kunde vara en nyans mörkare. Korr. bett. Mkt bra 

hals, rygg o svansansättning. Lång svans. Bra skuldra. Kunde ha mer bredd i fronten. Mkt bra 

kropp o bröstdjup. Välvinklade bakben. Utfälld i sin päls. Rör sig m ett mkt bra steg fr sidan, ngt 

slarvig fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare. Toftehag Hans 

 

Skorres Russin S55065/2007 f: 2007-06-25 

Bra storlek. Bra huvudform. Tillräckligt mörka ögon. Korr. bett. Tandintyg finns på en insensiv i 

underkäken. Bra hals. Aningen överbyggd. Bra skulderläge. Tillräckligt förbröst. Fina raka framben 

o fina tassar. Mkt bra bröstdjup. Urfälld i sin päls. Rör sig ngt tungt. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Andersson Elisabet 

 

Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f: 2009-03-08 

Bra storlek. Ett huvud som kunde vara ngt torrare. Tillräckligt mörka ögon. Korr. bett. Bra hals, 

rygg o svansansättning. Bra skulderläge. Kunde ha ngt bättre &&. I fronten. Mkt bra bröstdjup. Bra 

bakbensvinklar. Ej i full päls. Rör sig med ett mkt bra steg fr sidan, ngt trång bak. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 m CK Btkl opl Ägare: Trouin Jennie 

 

Yaks Silje S10458/2009 f: 2008-05-17 

Bra huvudform. Ngt lågt ansatta öron. Tillräckligt mörka ögon. Korr. bett. Bra hals, rygg o 

svansansättning. Bra skulderläge. Vrider ut sina framtassar ngt. Bra bröstdjup. Bra bakbensvinklar. 

Rör sig ngt tungt. 

Ökl kv Very Good Ägare: Karlsson Marie 

 



Zeldas La Perla S46524/2008 f: 2008-05-17 

Bra storlek. Välformat huvud där stopet dock kunde vara bättre markerat. Tillräckligt mörka ögon. 

Korr. bett. Tillräckligt lång hals. Bra hals, rygg o svansansättning. Bra skulderläge. Markerat 

förbröst. Tillräckligt bröstdjup. Tillräckliga bakbensvinklar. Päls i fällning. Rör sig m ett bra steg men 

blir ngt mjuk i ryggen i rörelse. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Olsson Mikael 

 

Zir Ozzy´s Staying Alive S59610/2005 f: 2005-09-03 

Bra huvudfrom. Stopet kunde vara aningen mer markerat. Tunga öron. Tillräckligt mörka ögon. 

Korr. bett. Tillräcklig hals. Bra rygg o svansansättning. Bra vinkling i skuldra o överarm. Markerat 

förbröst. Raka fina framben o fina tassar. Alltför tjock. Bra bakbensvinklar. Rör sig m ett bra steg m 

ngt tungt. Päls i fällning. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Undebeck Catrine 

 

Championklass 

Tikar 

JWW-10  

La Dolce Luna´s Mega Heavenly-Me S39046/2009 f: 2009-05-11 

Bra storlek. Fint huvud m bra proportioner som kunde vara bättre utfyllt under ögonen. Ngt ljusa 

ögon. Korr. bett. Bra hals, rygg o svansansättning. Lång vacker svans. Välvinklad i skuldra o 

överarm. Förbröstet kunde vara bättre markerat. Fina tassar. Utm kropp o bröstdjup. Välvinklade 

bakben. Ej i full päls. Rör sig m ett bra steg men blir aningen lång i rörelse. 

Chk kv Exc Chk kk 3 m CK Btkl opl Ägare: Andersson Carina 

 

DKuch JWW-08 SEuch 

La Dolce Luna´s Supershine-Me S48834/2007 f: 2007-06-16 

Välformat huvud. Korr. bett. Ögonen kunde vara ngt mörkare. Mkt bra rygg, hals o 

svansansättning. Utm vinkling i skuldra o överarm. Bra förbröst. Fina tassar. Utm kropp o 

bröstdjup. Välvinklade bakben. Rör sig m ett balanserat och bra steg. Ej i full päls. 

Chk kv Exc Chk kk 2 m CK Btkl 3 Ägare: von Holten Elise 

 

Lilla Äventyrets Daphne S23242/2009 f: 2009-02-10 

Välformat huvud. Ögonen kunde vara aningen mörkare. Bra hals, rygg o svansansättning. Vällagd 

skuldra. Raka fina framben. Mkt bra kropp o bröstdjup. Bra bakbensvinklar. Rör sig m ett bra steg. 

Aningen lågt ansatta öron. 

Chk Exc Chk kk 4 m CK Btkl opl Ägare: Hemming Pia 

 

DKuch NORD V-08 SEuch SE V-09 SE V-10 WW-08 

Mathoaka´s Vårvind S28212/2004 f: 2004-03-18 

Bra storlek. Vack vä huvud m vackra mörka ögon. Korr. bett. Tandintyg finns på insensiv i 

underkäken. Vackra öron. Bra hals. Utm rygg o svansansättning. Lång svans. Ngt upprätt i sin 

skuldra. Markerat förbröst. Raka fina framben. Utm kropp o bröstdjup. Bra bakbensvinklar. Ej i full 

päls. Rör sig m ett utm steg runt om. 

Chk kv Exc Chk kk 1 m CK Btkl 1 BIR Ägare: von Holten Elise 

 

NOuch SEuch Sjö Björnens Diva Di-Leva S58815/2005 f: 2005-09-05 

Bra storlek. Huvud m fina proportioner. Mörka ögon som är aningen runda. Korr. bett. Väl ansatta 

öron. Bra hals, rygg o svansansättning. Valvinklad i skuldra o överarm m bra förbröst. Är i ngt högt 

hull. Bra bakbensvinkling. Ej i päls. Rör sig m ett bra steg. Tåar in ngt fram. Rör sig m hög svans. 

Chk kv Exc Chk kk opl Ägare: Hemming Pia 

 

Veteranklass 

Tikar 

VWW-08 Johandys Ätta S13309/2000 f: 1999-12-14 

En 1,5 årig veteran. Vackert välformat huvud m vackert uttryck. Korr. bett. Ngt avbleckta 

slemhinnor. Välansatta öron. Bra hals, rygg o svansansättning. Välvinklad i skuldra o överarm. 

Markerat förbröst. Fina tassar. Mkt bra bröstdjup. I ngt högt hull. Välvinklade bakben. Päls i 



fällning. Rör sig ngt tungt. I god kondition för sin ålder. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 2 Ägare: Truedsson Dan  

 

INTuch NORDuch  

Mathoaka´s Eihwaz Av Runa S51531/2001 f: 2001-08-24 

En 10-årig veterantik i utm kondition. Mkt vackert huvud m mörka vackra ögon. Korr. bett. 

Välansatta öron. Bra rygg, hals o svansansättning. Lång svans. Utm vinkl i skuldra o överarm. 

Markerat förbröst. Raka fina framben m fina tassar. Utm kropp o bröstkorg mkt bar steg runt om. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 m CK BÄSTA VETERAN 

Ägare: Undebeck Catrine 

 

Swedstars Hazela Bulle Buzdotter S62085/2002 f: 2002-10-08 

8,5 årig veteran. Feminint huvud m vackert uttryck. Korr. bett. Bra hals. Ngt mjuk i sin rygg. Kunde 

ha ngt kraftigare benstomme. Bra skulderläge. Ngt rak i sin överarm. Bra bröstdjup o kropp. Ngt 

knappt vinklade bakben. Rör sig ganska bra fr sidan men slarvigt fram. 

Vetkl kv Very Good Ägare: Thunberg Camilla 

 

Avelklass 

DKuch NORD V-08 SEuch SE V-09 SE v-10 WW-08 

Mathoaka´s Vårvind 

En grupp ur 2 olika kombinationer. Alla har vackra huvuden. De är välvinklade. Mamman har 

nedärvt sina fantastiska rörelser till avkomman. 

Avkl 1 m HP BÄSTA AVELSGRUPP Ägare: von Holten Elise 

 

Uppfödarklass 

Andersson Pirko Kennel Knickebocker´s 

En grupp m 2 olika kombinationer, 2 hanar o 2 tikar. Tikarna mkt feminina o maskulina hanar. 

Några av hundarna kunde ha kraftfullare benstomme. Alla rör sig mkt bra o gruppen får HP 

Uppfkl opl m HP 

 

Andersson Maria Kennel Fairytroll´s 

En grupp m 4 olika kombinationer. 3 kraftfulla pojkar som är väldigt stolta över sina svansar. Fina 

uttryck. Rör sig ganska bra o gruppen får HP. 

Uppfkl opl m HP 

 

Ekström Persson Gina Kennel Gep´s Big Bear´s 

En grupp ur 4 olika kombinationer. 4 maskulina hanhundar m välfromade huvuden. Utm kroppar o 

rör sig bra Gruppen får HP 

Uppfkl 2 m HP 

 

von Holten Elise Kennel La Dolce Luna´s 

En grupp ur 2 olika kombinationer. Fina huvuden m vackra utt, 4 feminina tikar. Synnerligen 

välvinklade o rör sig uttmärkt. Gruppen får ett välförtjänt HP. 

Uppfkl 1 m HP BÄSTA GRUPP  

 

Lintonsson Ruth Kennel Knockando´s 

En grupp m 4 olka kombinationer. En av tikarna skiljer sig ngt från de övriga. Hanhundarna har 

maskulina o vackra uttryck. Rör sig ganska bra. Gruppen får HP 

Uppf kl 3 m HP 

 

Undebeck Catrine Kennel Zir Ozzy´s 

En grupp m 3 olika kombinationer. Vackra huvuden o uttryck. Hanhunden skiljer sig ngt. För övrigt 

är gruppen jämn o gruppen får HP. 

Uppfkl 4 m HP  

 


