
Hässleholm 2007-05-18 

Domare Johan Juslin –  valpar & juniorer 

Jan Herngren - övriga 

 

Valpar  

Tikar 

 

Akki S66191/2006 f. 061028 

Välväxt, bra storlek, vackert uttryck, bra benstomme, stram överlinje, bra bröstdjup för åldern, bakställ 

borde vara kraftigare med mera vinklar i hasorna. Rör sig lite trångt bak. 

Valpkl 2 Äg. Louise Olsson 

 

Dragongårdens Marilyn Monroe S68552/2006 f. 061030 

Välbyggd kraftig benstomme, mkt lovande huvudform med vackert uttryck, utm överlinje, välkroppad, 

rör sig mkt trångt baktill, bettet bör korrigeras. 

Valpkl 3 Äg. Ann-Charlotte Lagergren 

 

Knickebockers Final Fantasy S63618/2006 f. 061030 

En snygg valp, utm linjering och proportioner, mkt välkroppad kraftig stomme, utm bakställ, klassens 

bästa rörelser. Bästa valp. 

Valpkl 1 Hp Äg. Pirkko Andersson 

 

Hanar 

 

Gep’ s Big Bear’ s Good Guy A Leomas 36484/2006 f. 060410 

Stor välbyggd hund, kraftigt välformat huvud, bra hals o överlinje, kraftig stomme, kunde ha kraftigare 

bakställ och mer vinklar, kunde ha lite mera längd i kroppen och framstället borde vara bättre vinklat, 

bra steg. 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Mats Hall 

 

Knockando’ s Lord Nelson S44488/2006 f. 060524 

Mkt välbyggd, bra storlek, kraftigt välformat huvud med bra uttryck, utm ben, bra vinklar, mkt bra längd 

i kroppen och han har bra volym, välgående. 

Junkl 1 Junkk 2 Ck Äg. Björn Tinglöf 

 

Knockando’ s Oran Reserva S54061/2006 f. 060725 

Kan gott växa till sig, huvud har bra modell, bra mask o uttryck, välkroppad, lagom stomme, ganska bra 

bakställ, i rörelser blir han låg framtill och borde röra sig bättre med effektivare steg. 

Junkl 2 Äg. Ruth Lintonsson 

 

Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

Utm helhet, mkt välväxt trev proportioner, snygg huvud och bra uttryck, prima benstomme, tillräckliga 

vinklar bak, rör sig utm med prima steg och kan hålla stilen helt igenom. 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Petra Junehall 

 

Millijor’ s Joker S23189/2006 f. 060314 

Bra proportioner, kan gott komma mera upp på benen, välformat huvud, kraftig stomme, veka 

mellanhänder, bra huvudlinje, tillräckligt vinklad bak , bra steg 

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Erik Press 

 

Tikar 

Dragongårdens Marion Molier S46898/2006 f. 060607 

Trevliga proportioner,bra form på huvudet, vacker profil, kraftig stomme, tillräckligt bröstdjup, men 

borde ha mera volym, bra överlinje och bakställ, välgående och håller stilen. 

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Petra Junehall 

 

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

Mkt välbyggd tik, snyggt huvud, vacker profil, mkt bra ben o vinklar, utm volym i kroppen, rygglinjen 

bör strama till sig, välgående. 



Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl 2 Äg. Gina Ekström Persson 

 

Knockando’ s Lady Neuchatel S44486/2006 f. 060524 

Bra proportioner, välbyggd tik med prima stomme och bakställ, fin hals o överlinje, huvudet för tillfället 

smalt, snett bett, borde ha mera ” action”  i rörelserna, snygg ram. 

Junkl 2 Äg. Ruth Lintonsson 

 

Meus Amicus Faline S64862/2006 f. 060503 

Välkroppad liten tik, mkt bra uttryck, välsk huvud, lite kort hals, borde ha mera djup i kroppen, 

bakstället lite knappt vinklat, rör sig med kort steg, behöver mkt mera tid. 

Junkl 2 Äg. Anette Jacobsson 

 

Teamaides Kajsa Kavat S55804/2006 f. 060719 

Snygg tik, vacker ram, bra huvudfrom, lite stora öron, snygg hals, överlinje, ben o bakställ. Välgående 

mkt harmonisk och välutvecklad för åldern. 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Pernilla Svensson 

 

Hanar 

 

Asterix S32683/2006 f. 051223 

Bra huvud, an lösa nedre ögonlock, för dagen lite stora öron, välpigment. Bra skuldra, lit rak i ö-arm, bra 

över o u-linje. Beh mer mark förbröst, utm benstomme. Rör sig lite trångt bak, annu lite instab fram, 

välvisad. 

Ukl 1 Ukk 2 Äg. Anna Örneskans 

 

Fablernas Nice Rebell S53897/2005 f. 050804 

Vackert huvud m bra uttryck, goda vinklar runt om, utm benstomme, fina tassar, bra päls, rör sig m 

härligt flyt i steget fr sidan m bra svans, tillr stab fram för åldern, utm päls, välvisad, trevlig helhet. 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl 4 Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Zir Ozzy’ s Prince Of Darkness S59616/2005 f. 050903 

Bra huv m fint uttryck, mörka ögon, bra skuldra, rak ö-arm, vill ha m markerat f-bröst, aning knapp 

vinkl i knäet, utm benstomme, fina tassar, för dagen ej i bästa pälskond, lite flat i br.korgen, rör s lite 

smalt bak, samt fram. Beh lite tid f att stabilisera o få substans. 

Ukl 1 Ukk 3 Äg. Catrine Undeback 

 

Altonastigens Dandobras S21171/2004 f. 040219 

Bra bredd i skallen, kraft nosparti, oregel inc, aningen knappt vinklad fram o bak, välfor djup bröstkorg, 

alltf sluttande kors, utm benstomme, fina tassar, b haft m mark förbröst, rör sig mkt trångt bak o instab 

fram, skulle som helhet vara m samlad. 

Ökl 2 Äg. Marie Nilsson - Bell 

 

Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f. 041019 

Substfullt vackert huv, fint uttryck, tillr hals, bra skuldra, an rak i ö-arm, utm vinklad bak, härlig 

benstomme, välf djup bröstkorg, bra pälskvalite, rör sig ok bak, dock m lite hög svans, rullar lite m 

ryggen, stabil fram. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Cert R-Cacib Äg. Jenny Bergdahl 

 

Bukkene Bruse Ser Mummitrollet S51053/2003 f. 030606 

Bra skalle o nosparti, lite rak i ö-armen, borde ha m förbröst o bredd m frambenen, knapp vinklad i 

knäet, står kohasigt, utm benstomme, fina tassar, rör sig instab bak o fram, bra päls. 

Ökl 2 Äg. Katarina Levd 

 

Dragongårdens Simply The Best S21371/2004 f. 040303 

Utm huvud m fint uttryck, goda prop höjd/längd. An rak i ö-arm, utm vinklad bak, välfor bröstkorg, 

härlig benstomme, fina tassar, bra päls. Rör sig utm från sidan, bra bak m väl buren svans, ännu lite 

ostabil fram, trevlig helhet. 

Ökl 1 Ökl 2 Ck Äg. Annika Ericksson 

 



Fairytroll’ s Zorakzoran S34228/2005 f. 050504 

Skulle önska huvudet lite ädlare, mörka ögon, välpigm, bra ö- o underlinje, rak i ö-armen, kunde ha mer 

mark förbröst, lite knappt vink i knäet, kraft haser, utm benstomme, stora tassar, för dagen lite kort 

päls, rör sig m bra steg fr sidan, ännu instabil fram, ok bak. 

Ökl 2 Äg. Maria Blixt 

 

Freid Is Gay Av Eirabelstone N01851/04 f. 031231 

Vackert huvud m fint uttryck, tillr vinklar runt om, kunde ha m förbröst, utm benstomme, fina tassar o 

päls, rör sig m bra steg fr sidan, parall bak dock m lite hög svans, bra fram. 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Mona Alfredsen 

 

Joker S24014/2005 f. 050226 

Ännu lite smal i skallen, mörka ögon, öppen fr bensvinkel, samt knä. Alltför sluttande kors, skulle ha m 

djup o volym i bröstkorgen, mer mark f bröst, passande stomme. An fransysk i stående, päls i fällning, 

rör sig lite smalt bak, mkt instab fram, behöver tid. 

Ökl 3 Äg. Anna Örneskans 

 

Leonskall’ s The Cool Sisqo S12543/2002 f. 011209 

Välgående hane kraftfullt huvud, bra uttryck, maskulin, goda vinklar runt om. Kraft haser, vrider ut fr 

tassarna en aning i stående, utm benstomme, tassar, rör sig bra bak m välburen svans, aningen instabil i 

handlovarna, fr sidan, men bra steglängd, m bra påskjut. 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Pirkko Andersson 

 

Millijor’ s Dizel S62311/2003 f. 031120 

Kraftf huvud, aningen stora öron, goda vinklar runt om, utm benstomme, fina tassar, kraftiga haser, päls 

i fällning, rör sig bra bak, från sidan, tillr stab fram. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Anette Jacobsson 

 

EECH FINUCH LVCH Pinbiittan Ilta-Tuuli Fin18482/04 f. 040305 

Vackert huvud, m fint uttryck, fina prop skalle/nos, bra skuldra vinklar fram, sluttande kors, o för öppna 

vinklar bak, härlig benstomme, fina tassar, rör sig m aningen underställt, parall, tillr stabil fram. 

Ökl 1 Äg. Veli-Pekka Kallberg 

 

Skorres Nero S56129/2004 f. 040812 

Kraftf huvud, mörka ögon, öppna vinklar fram o bak, skulle ha mer mellan frambenen, flat o rund i 

bröstkorgen, hövlig benstomme, utm tassar, visas i dagen helt urfälld, rör sig trångt bak, instabilt fram. 

Ökl 2 Äg. Anne-Li Fournstedt 

 

Slåttvika’ s Northern Teddy Dream S62215/2005 f. 050417 

Vackert huv m fint uttryck, tillr hals, bra rygg o kors, bra skuldra, alltför rak i ö-armen, skulle ha mer m 

frambenen, an knappt vinkl i knä, utm benstomme, fina tassar, flat i bröstkorgen, som dessutom är lite 

grund, rör sig mkt smalt bak m bra svansföring, instab o slarvigt fram, päls i fällning. 

Ökl 2 Äg. Jane Blom 

 

Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f. 040617 

Välskuret huv m bra uttryck, anin stora öron, vällagd skuldra, rakö-arm, borde ha mer markerat f-bröst, 

goda vinklar bak, utm benstomme, fina tassar, bra päls, rör sig smalt bak m h svans, instab slarvigt 

fram. 

Ökl 1 Äg. Ulrika Szabo 

 

Villmobackens Dal Mas S59360/2004 f. 040829 

Skulle kunna v mer utfylld under ögonen vilka skulle vara en nyans mörkare, rak i ö-armen, skulle ha m 

markerat förbröst, tillr vinklad bak, bra tassar, passande stomme, rör sig instab slarvigt fram, slarvigt fr 

sidan, som helhet önskas stabilare. 

Ökl 2 Äg. Anita Servin 

 

DKUCH FINUCH SUCH  

Dragongårdens Practical Joke S55154/2002 f. 020925 

Vackert huv m fint uttryck, bra skuldra rak i ö-armen, bra rygg, sluttande kors, bra vinkl bak, fin 



benstomme o tassar, päls i fällning, rör sig lite smalt bak, aning instabil fram, trevlig helhet. 

Chkl 2 Ck Bhkl 3 Äg. Petra Junehall 

 

SUCH Dragongårdens Take A Chance On Me S48319/2002 f. 020715 

Subst full ch av utm typ, goda prop, vackert huvud, skulle vara mer utfylld i sin mask, bra skuldra, lite 

rak i ö-arm, tillr vinklad bak, fina tassar, härlig benstomme, i stående aning fransysk, rör sig ok fr sidan, 

lite smalt bak, instab fram, utm pälskv, trevlig helhet i stående. 

Chkl 3 Ck Bhkl R Äg. Marie Ahlgren 

 

SUCH Gep’ s Big Bear’ s Black Tiewhietnois S28916/2000 f. 000420 

Underbar ch hane full av kvalite, vackert huvud, bra över o underlinje, bra skulderplac, rak i ö-armen, 

tillr bak, utm benstomme, fina tassar, rör sig m utm steg, parallellt, tillr stab fram, idag lite trött, men 

blir förlåten! 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 Cacib BIM Äg. Gina Ekström Persson 

 

SUCH Knockando’ s Iphofen Original S48047/2001 f. 010801 

Subst full ch hane av utm typ, vackert huvud, goda vinklar runt om, passande benstomme, fina tassar, 

visas i för lite högt hull, pälsen ej i bästa utst kond. Rör sig bra bak, lite tungt fram. 

Chkl 4 Ck Äg. Jane Blom 

 

CH Ukas Löwe Vom Osning Vdhdlzb19073 f. 030616 

Ch male of exc type, very nice head, good scull and massive prop, dark eye, the inc placed in a irregular 

line, neck enought, sloping croup, exc bone, and feet, exc coat, moves a little bit narrow in rear and 

troat. Coat condition not the best today. 

Chkl R Ck Äg. Anja Arendt 

 

Tikar 

 

Blizzmajazz Baby Phat S63342/2005 f. 051017 

Tillr bredd i skallen, väl utfylld nosparti, lite rak i överarmen, knappt vinklad i knät, aningen lång i 

länden, utm benstomme, fina tassar, rör sig mkt smalt bak, ännu lite instabil fram, bra päls. 

Ukl 1 Ukk 3 Äg. Anette Jacobsson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Ono Not You Again S68943/2005 f. 051104 

Tik av utm typ o modell, vackert huvud, bra uttryck, välformad bröstkorg, tillr vinklar bra benstomme, 

fina tassar, rör sig bra bak, rör sig inte riktigt rent fram idag. 

Ukl 1 Ukk 4 Äg. Gina Ekström Persson 

 

Kusbolejonet Lisa Rode S17660/2006 f. 060123 

Tillr bredd i skallen, lite smal i nospartiet, för dagen lite mjuk i ryggen, tillr vinklar, välformad bröstkorg, 

bra benstomme, rör sig mkt smalt bak, ännu instabilt fram. 

Ukl 1 Ukk R Äg. Anette Jacobsson 

 

Lejonklippans Smilla Skeppmora S59222/2005 f. 050816 

Vackert huv m fint uttryck, tillr vinklar runt om, utm bröstkorg, välmarkerat f-bröst, pass benstomme till 

storlek, pälskval –  ok. Rör sig m härlig flyt i steget fr sidan, parall bak, tillr stabilt fram, bra svansföring. 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Äg. Marina Fredriksson 

 

Skjaergaardens Promise For New Year S27130/2006 f. 051229 

Lite smal i skalle o nosparti, mörka ögon, väl pigm, vällagd skuldra, goda vinklar, skulle önska mer 

benstomme, ännu lätt i modellen. Päls i fällning, rör sig mkt smalt bak, lite slarvigt fram. Behöver bli 

säkrare i ringen, släpper efter ett tag. 

Ukl 3 Äg. Ulrika Szabo 

 

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

Välkonstruerad, aningen smal i skalle o nosparti. Goda vinklar runt om. Borde ha mera markerat f-bröst, 

passande stomme till storlek, rör sig m härligt steg från sidan, parall bak, ok fram. 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Äg. Catrine Undebeck 

 



Altonastigens Hestia S11119/2005 f. 041205 

Vackert huvud m fina prop skall/nos, bra ö-o under linje, goda vinklar runt om, passande benstomme, 

fina tassar, välform bröstkorg, bra päls, rör ig m fint steg, bra svansför, trevlig helhet. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert Cacib BIR Äg. Ingela Farnestam 

 

Dizeros A Smashing Scoop S34386/2004 f. 040425 

Subst full, vackert huvud, skulle dock kunna ha mer mark stop, kraftfull hals, goda vinklar fram o bak, 

välform bröstkorg, passande stomme, visas för dagen i högt hull o mjuk rygg, stark pälslossn, rör sig 

parall bak, stabilt fram, tik välkommen tillbaka i bättre kondition. 

Ökl 2 Äg. Maria Blixt 

 

Enjoy Bear’ s A Star For Blizzmajazz S37975/2002 f. 020526 

Välkonstruerad som för dagen visas i lite högt hull, och ej bästa kondition, utm förbröst m bra skuldra o 

ö-arm, kunde ha tanke mer stomme, rör sig ok från sidan, parall bak, lite tungt fram, päls i fällning, lite 

mjuk i ryggen. 

Ökl 1 Äg. Jenny Bergdahl 

 

Enjoy Bear’ s Amazing Grace S37970/2002 f. 020526 

Kraft huvud m bra prop, välplac öron, bra över o underlinje, aningen rak i överarm, passande stomme, 

fina tassar, lite höga haser, rör sig ok fr sidan, lite slarvigt fram. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Pirkko Andersson 

 

Enjoy Bear’ s Blues From Heaven S17253/2005 f. 050129 

Kunde vara mer utfylld under ögonen o ha mer markerat stop. Tillr vinklar runtom, bra benstomme o 

fina tassar, utm välform djup bröstkorg, rör sig m bra steg fr sidan, parall bak, tillr stabil fram. 

Ökl 1 Ökk 4 Ck Äg. Pirkko Andersson 

 

Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214 

Vackert huv m fina prop, tångbett, ..., aning rak i ö-arm, öppen knävinkel, för dagen sänkt i ryggen, och 

total fällning, utm benstomme, fina tassar, rör sig smalt bak, ok fram, är ej i bästa utställn kondition. 

Ökl 2 Äg. Dan Truedsson 

 

Knockando’ s Donna Leia Loire S65163/2003 f. 031124 

Kraftfullt huvud, skulle kunna ha mera stop, bra ö o underlinje, tillr vinklar, härlig benstomme m fina 

tassar, står bra på sina ben, rör sig mkt trångt bak, bra svansföring, tillr stab fram, päls i fällning. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Annika Östling 

 

Teamaides Fröken Fräken S30266/2003 f. 030324 

Rejäl tik, goda prop skalle/nos, bra över-underlinje, goda vinklar bak, bra skulderplac, lite rak i ö-arm, 

välform bröstkorg, bra benstomme o tassar, rör sig ok bak, dock lite smalt instabilt o smalt fram, saknar 

P1 max sin, därav priset. 

Ökl 0 Äg. Christina Utbult 

 

Tukimukis Rainbow S69264/2004 f. 041120 

Mkt välgående, vackert huvud, ögonen kunde vara en nyans mörkare, bra över o underlinje, tillr vinklar 

runt om, passande stomm till storlek, päls i fällning, rör sig smalt bak, tillr stabilt fram. 

Ökl 1 Äg. Mona Alfredsen 

 

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

Subst full 6-årig tik, vackert huvud m fint uttryck, goda vinklar runt om, passande stomme till storleken, 

visas lite för högt hull, påverkar ryggen som blir mjuk, rör sig m bra steg fr sidan o bak, tillr stabilt m lite 

tungt fram. 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Marina Fredriksson 

 

DKUCH EECH FINUCH INTUCH SUCH SV-05 

Dragongårdens Beautiful Beatrice S13629/2001 f. 001221 

Utm modell, vackert huvud m fint uttryck, utm prop höjd/längd, goda vinklar, härlig benstomme, fina 

tassar, rör sig m utm drive i steget. Aning smalt bak, tillr stab fram, trevlig helhet. 

Chkl 1 Ck Btkl 3 R-Cacib Äg. Marie Ahlgren 



 

SUCH Dragongårdens Lilla Sjöjungfrun S58954/2001 f. 011205 

Vackert huvud, fint uttryck, tillräck hals, aningen sluttande kors, tillr vinklar vacker siluett, utm 

benstomme, rör sig bra bak, aningen instab fram. 

Chkl 3 Ck Btkl R Äg. Katarina Binggeli 

 

NORDUCH PLCH  

Knockando’ s Donna Les Preuses S65164/2003 f. 031124 

Välgående fraftf huvud, skulle kunna ha mera stop, bra över o underlinje, bra skuldra, lite rak ö-arm, 

utm vinklad bak, utm benstomme, fina tassar, bra flyt i steget fr sidan. Parall bak, tillr stabil fram, för 

dagen fullst fällning o skulle önska bättre välv nedre delen av brkorgen. 

Chkl 4 Ck Äg. Ruth Lintonsson 

 

DKUCH LP1 SUCH Mathoaka’ s Love Story S49612/2000 f. 000819 

6 år ch tik, välkonstr vackert huvud, bra över o underlinje, vällagd skuldra, utm förbröst, välfor 

bröstkorg, bra benstomme m tassar, rör sig bra bak o sidan, aningen instabil fram. 

Chkl 2 Ck Btkl 4 Äg. Marie Billqvist 

 

DKUCH KBHV-03 SUCH Dogwoods Leo-Tina S32267/97 f. 970410 

Vackert huvud, fint uttryck, välskötta vita tänder, goda vinklar, välform djup bröstkorg, utm benstomme 

o tassar, rör sig lite tungt m ålderns rätt, men stundtals m fint flyt i steget. 

Vetkl 1 Hp BIR-Vateran Äg. Mats Hall 

 

SUCH Gep’ s Big Bear’ s Two Of Us S54174/97 f. 971008 

10årig et tik, härligt huvud m fint uttryck, fina prop, utm benstomme, rör sig ok bak, lite tungt fram bra 

päls, välvisad. 

Vetkl 2 Hp Äg. Gina Ekström Persson 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Knockando’ s 

3 kombinationer, bra storlekar, rejäla stommar, bra huvuden, goda vinklar idag inte i full päls! Rörelser 

ok. 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Ruth Lintonsson 

 

Kennel Gep’ s Big Bear’ s 

4 kombinationer utm repres för sin ras, homogena av utm modell, alla m fina benstommar, fina huvuden 

m typiska uttryck, 3 mkt välgående veteranen lite trött idag, grattis till fin uppfödarpresentation. Bästa 

grupp! 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Gina Ekström Persson 

 

 

Kennel Dragongårdens 

Grupp bestående av 4 olika kombinationer, ... typ, vackra huvuden m fina uttryck, ... benstommar, goda 

vinklar, fina tassar, .. m bra pälskvalité, välgående, grattis! 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Petra Junehall 


