
Hässleholm 2007-05-19 

Domare: Birgitte Gothen 

 

Valpar  

Tikar 

 

Dragongårdens Marilyn Monroe S68552/2006 f. 061030 

6 mån lovande storlek och huvud, korrekt bett, och ögon, bra pigment, bra benstomme, rör sig lös fram 

och mycket trång bak, acceptabel bakbensvinkling, korrekt svans, bra temperament. 

Valpkl 2 Äg. Ann-Charlotte Lagergren 

 

Knickerbockers Rainbow Six S63621/2006 f. 061030 

6 mån bra typ, lovande storlek och huvud, bra bett och ögon, lovande benstomme, lovande kropp, 

knappt vinklat, rör sig lös fram, annars bra, bra svans. 

Valpkl 1 Hp Äg. Malin Haskovac 

 

Hanar 

 

Domptörerna’ s Roadrunner S50845/2006 f. 060706 

10 mån mellanstor ganska lovande huvud, tångbett, mörka ögon, bra hals och lovande kropp, bra 

benstomme och vinkling, rör sig med bra stegläng bra päls. 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Annelie Jansson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Good Guy A Leomas S36484/2006 f. 060410 

13 mån, mycket bra storlek och typ, mörka ögon, korrekt bett, bra hals och överlinje, korrekt front, 

knappt vinklat, effektiva rörelser, korrekt svans och päls. 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Bhkl opl Äg. Mats Hall 

 

Knockando’ s Lord Nelson S44488/2006 f. 060524 

11 mån mycket bra storlek, lovande huvud väl pigmenterat, bra ögon och öron, utm front och överlinje 

och kropp, bra rörelser, härlig temperament. 

Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Björn Tinglöf 

 

Knockando’ s Oran Reserva S54061/2006 f. 060725 

9 mån något smal underkäke, kunna ha bättre könsprägel, bra pigment mellanbrun ögon, bra front och 

bakställ, rör sig mkt lös fram och trång bak, han verka ganska nervös, skall ha mera självförtroende. 

Junkl 2 Äg. Ruth Lintonsson 

 

Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

11 mån lovande storlek och helhet, lovande huvud, bra ögon och bett, välpigmenterad, bra benstomme 

och bröstkorg, mycket bra rörelser, mycket bra päls. 

Junkl 1 Junkk 2 Ck Bhkl opl Äg. Petra Junehall 

 

Millijor’ s Joker S23189/2006 f. 060314 

14 mån mellanstor ganska lovande huvud, en aning trång underkäke, bra bett, ögon, öron något brant 

skuldra, ganska bra rörelser, något rullad svans. 

Junkl 2 Äg. Erik Press 

 

Asterix S32683/2006 f. 051223 

16 mån mycket bra storlek och typ, lovande huvud med bra bett, pigment och ögon, bra benstomme, 

knappt vinklat bak, rör sig lös fram och trång bak, något böjd svans, bra päls. 

Ukl 2 Äg. Anna Örneskans 

 

Dizeros Bring Out The Best S61344/2005 f. 050925 

18 mån saknar könsprägel helheten störs av för liten och kort kropp, bra ögon och bett, väl pigmenterat, 

mycket brant skuldra, saknar förbröst, rör sig med korta steg, lagom vinklat bak, bra svans. 

Ukl 3 Äg. Tarja olausson 

 

Fablernas Nice Rebell S53897/2005 f. 050804 



16 mån bra helhet och typ, bra ögon och bett, kunna ha en anning grövre bra benstomme, och 

bröstkorg, bra överlinje och bakställ, mycket effektiva rörelser, korrekt päls och svans. 

Ukl 1 Ukk 3 Hp Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Knickerbockers Cannoli Roll S17267/2006 f. 060131 

15 mån bra storlek, utm huvud, bra ögon, bett och öron, bra benstomme, något brant skudra, bra 

rörelser och svans. 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Bhkl opl Äg. Pirkko Andersson 

 

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

20 mån bra storlek och helhet, bra huvud och uttryck, mörka ögon, bra bett, bra bröstkorg och 

benstomme, effektiva rörelse, bra päls. 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl opl Äg. Catrine Undebeck 

 

Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f. 041019 

Utmärkt typ, bra huvud, utm skuldra, bröstkorg, front, bra benstomme, bra rörelser, bra päls. 

Ökl 1 Ökk opl Äg. Jenny Bergdahl 

 

Bukkene Bruse Ser Mummitrollet S51053/2003 f. 030606 

Utm storlek, bra huvud och uttryck, bra benstomme och benstomme, rör sig något trång bak, bra päls. 

Ökl 1 Ökk opl Äg. Katarina Levd 

 

Bölelejonet Clay S15676/2005 f. 050104 

Bra huvud och uttryck, bra öron och bett, bra bröstkorg och benstomme, bra rörelser och svans. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIR Äg. Helena Nylin 

 

Dragongårdens Simply The Best S21371/2004 f. 040303 

Bra skalle, mörka ögon, bra öron, utm skuldra och bröstkorg, bra benstomme och front, rör sig något lös 

fram, bra svans och päls. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 2 Äg. Annika Ericksson 

 

Fairytroll’ s Zorakzoran S34228/2005 f. 050504 

Utm huvud och uttryck, välpigment, bra bett och ögon, framskjuten skuldra, saknar förbröst, mycket bra 

benstomme, något kort steglängd. 

Ökl 2 Äg. Maria Blixt 

 

Freid Is Gay Av Eirabelstone N01851/04 f. 031231 

Utm huvud och uttryck, bra pigment och bett, grov benstomme och bra front, bra rörelser, något vikt 

svans, mycket bra päls. 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Bhkl R Äg. Mona Alfredsson 

 

Joker S24014/2005 f. 050226 

Saknar ännu utveckling, kunna ha mera bröstkorg, ganska bra huvud, bra front, tillräcklig benstomme, 

bra överlinje, rör sig lös fram annars bra knappt vinklat. 

Ökl 2 Äg. Anna Örneskans 

 

Knockando’ s Kärlek till Madoc S57972/2004 f. 040825 

Mellanstor ännu ung och behöver utveckling, tillräcklig benstomme, ganska bra huvud, bra bett och 

ögon, något brant skuldra, rör sig med korta steg, bra päls och svans. 

Ökl 2 Äg. Elisabet Jerewall 

 

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

Och helhet bra huvud och uttryck, bra ögon, öron, och bett, bra benstomme och front, rör sig lös frm, 

annars mycket bra bra kropp och svans. 

Ökl 1 Ökk opl Äg. Pirkko Andersson 

 

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

Mycket bra huvud och uttryck, bra bett, utmärkt bröstkorg, bra front och benstomme, effektiva rörelser, 

korrekt päls och svans. 



Ökl 1 Ökk opl Äg. Veli-Pekka Kallberg 

 

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

Utm huvud och uttryck, bra benstomme och front, bra ögon och bett, bra överlinje och bröstkorg, bra 

rörelse, bra päls. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Jane Blom 

 

Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f. 040817 

Utm huvud och uttryck, bra överlinje, något brant skuldra, bra front och benstomme, bra rörelse, någet 

vigat svans, bra päls. 

Ökl 1 Ökl 4 Äg. Ulrika Szabo 

 

Teamaides Hungrige Hannibal S48288/2004 f. 040617 

Ganska bra typ, ganska bra huvud och uttryck, bra ögon, öron och bett, brant skuldra, saknar förbröst, 

kunna ha mera kropp, bra rörelse, något vigat svans. 

Ökl 2 Äg. Christel Hansen 

 

Verndari’ s Silvanus S54212/2002 f. 020718 

Bra typ, bra huvud och uttryck, bra ögon och bett, något brant skuldra, knappt vinklat bak, rör sig med 

korta steg, kunna ha bättre pigment på läpparna, saknar päls. 

Ökl 2 Äg. Johnny Johansson 

 

Villmobackens Dal Mas S59360/2004 f. 040829 

Utm typ, mycket bra huvud och uttryck, bra ögon, bra överlinje, nagot brant skuldra, lagom vinklat bak, 

effek rörelser, bra svans. 

Ökl 1 Ökk opl Äg. Anita Servin 

 

DKUCH FINUCH SUCH 

Dragongårdens Practical Joke S55154/2002 f. 020925 

Vackert huvud, bra uttryck, bra ögon, bra hals och bröstkorg, lagom vinklat, effektiva rörelse, bra svans 

och päls. 

Chkl 2 Ck Bhkl 4 Äg. Petra Junehall 

 

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

Mycket bra huvud, bra ögon, öron och bett, bra hals och bröstkorg, mycket bra överlinje, grov 

benstomme, kunna stå en aning mera stabill, kort svans, bra päls. 

Chkl 3 Ck Bhkl opl Äg. Marie Ahlgren 

 

SUCH Fablernas Nalle-Puh S46382/2001 f. 010707 

Bra huvud och uttryck, stabil front, bra benstomme, utm bröstkorg, effektiva rörelser, korrekt svans. 

Chkl 1 Ck Bhkl 3 Äg. Elisabeth Joelsson 

 

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

Mycket bra huvud och överlinje, något brant skuldra, bra rörelse, korrekt svans. 

Chkl R Ck Bhkl opl Äg. Gina Ekström Persson 

 

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

Utm helhet, bra huvud och uttryck, utmärkt hals, skuldra och överlinje, Bra benstomme och vinkling, bra 

rörelser. 

Chkl 4 Ck Bhkl opl Äg. Jane Blom 

 

Tikar 

 

Domptörerna’ s Windstar S50846/2006 f. 060706 

10 mån bra typ, lovande, bra huvud och uttryck, lagom vinkling, bra överlinje och kropp, mycket bra 

rörelser, lagom vinklad, bra svans. 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Anneli Jansson 

 

Dragongårdens Marion Molier S46898/2006 f. 060607 



11 mån välbyggd, bra huvud, mörka ögon, bra bett, bra över och underlinje, mkt bra rörelser, lagom 

vinklad. 

Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Petra Junehall 

 

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

14 mån mycket bra storlek, bra huvud och storlek, bra benstomme, lagom vinkla, bra kropp, mycket bra 

rörelse. 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Gina Ekström Persson 

 

Knockando’ s Lady Neuchatel S44486/2006 f. 060524 

12 mån bra storlek, något lång nos, oregelbundet bett, bra hals och front, lagom vinklat, bra rörelse och 

svans. 

Junkl 1 Junkk R Äg. Ruth Lintonsson 

 

Meus Amicus Faline S64862/2006 f. 060503 

12 mån mellanstor, ganska bra huvud, bra ögon, lovande kropp, lagom benstomme, behöver mera 

självförtroende. 

Junkl 2 Äg. Anette Jacobsson 

 

Teamaides Kajsa Kavat S55804/2006 f. 060719 

10 mån mellanstor bra huvud och bett, lagom benstomme och vinklat, mycket bra rörelser. 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Pernilla Svensson 

 

Blizzmajazz Baby Phat S63342/2005 f. 051017 

Bra storlek och typ, utm överlinje och kropp, bra front, lagom benstomme, bra rörelse och svans, 

behöver mera självförtroende. 

Ukl 2 Äg. Anette Jacobsson 

 

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

20 mån bra typ och helhet, bra huv och uttryck, utm bröstkorg, lagom vinklat bak, bra rörelser. 

Ukl 1 Ukk 1 Hp Äg. Gina Ekström Persson 

 

Knickerbockers Orange Data S17271/2005 f. 060131 

13 mån bra storlek, bra bett, lagom benstomme, bra bröstkorg, bra rörelser, korrekt svans och bett, 

behöver mera självförtroende. 

Ukl 2 Äg. Boel Johansson 

 

Kusbolejonet Lisa Rode S17660/2006 f. 060123 

16 mån bra storlek, lovande huvud, mörka ögon, mycket bra överlinje och kropp, bra rörelse, något 

vigat svans, något bra vinklat. 

Ukl 1 Ukk 4 Äg. Anette Jacobsson 

 

Lejonklippans Smilla Skeppmora S59222/2005 f. 050816 

Bra helhet och typ, knappt vinklat bak, mörka ögon och bra bett, bra rörelser. 

Ukl 1 Ukk 2 Hp Äg. Marina Fredriksson 

 

Lorebergs Randiga Rutan S13983/2006 f. 051214 

16 mån något liten, ganska bra huvud, något brant skuldra, behövar mera bröstkorg, rör sig med kort 

steg, bra päls. 

Ukl 2 Äg. Annika Nilsson 

 

Skjaergaardens Promise For New Year S27130/2005 f. 051229 

17 mån bra storlek, grovt nosparti, bra bett, mörka ögon, tillräcklig benstomme, bra kropp, rör sig lös 

fram, beöover mera självförtroende, bra svans. 

Ukl 2 Äg. Ulrika Szabo 

 

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

20 mån bra storlek och helhet, bra huvud, något ljusa ogon, bra överlinje och kropp, bra benstomme och 

front, mycket bra rörelse, bra svans. 



Ukl 1 Ukk 3 Äg. Catrine Undebeck 

 

Blizzmajazz de La Soul S64246/2004 f. 041019 

Utm helhet och mycket bra huvud, mörka ögon, bra benstomme och kropp, lagom vinklad, bra svans, 

tyvärr rör sig lös fram och kohasig. 

Ökl 2 Äg. Anette Jacobsson 

 

Dizeros A Smashing Scoop S34386/2004 f. 040425 

Bra huvud, något ljusa ögon, bra bröstkorg, något kort i kroppen och något brant i skuldrorna, något 

kort steg frammåt, lagom benstomme. 

Ökl 2 Äg. Maria Blixt 

 

Dogwoods Jattzi S16710/2002 f. 020120 

Utm typ och helhet, bra storlek, bra huvud och uttryck, bra benstomme, rör sig trång bak, bra päls. 

Ökl 1 Ökk opl Äg. Mats Hall 

 

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

Bra storlek och helhet, bra huvud och uttryck, bra ögon och bröstkorg, bra rörelse och svans, bra 

benstomme. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 cert Äg. Pirkko Andersson 

 

Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214 

Bra huvud och ljusa ögon, bra front och benstomme, bra rörelser och svans. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl R Äg. Dan Truedsson 

 

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

Något ljusa ögon, mkt bra front och skuldra, mkt bra bröstkorg, rör sig trång bak, bra svans och päls, 

bra vinklat. 

Ökl 1 Ökk 3 ck Btkl opl Äg. Annika Östling 

 

Skorres Loka S54889/2003 f. 030908 

Kunna ha en aning grövre huvud, mörka ögon, bra front, men brant skuldra, kunna ha mera bröstdjup, 

mycket bra rörelse. 

Ökl 2 Äg. Marina Nilsson 

 

Teamaides Fröken Fräken S30268/2003 f. 030324 

Kunna ha mera skalle, accep ögonfärg, bra överlinje, bra benstomme och front, bra rörelse och svans. 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Christina Utbult 

 

Tukimukis Rainbow S69264/2004 f. 041120 

Något ljusa ögon, bra bett, kunna ha mörka kropp, brant skuldra, knappt vinklat bak, bra rörelsr och 

svans. 

Ökl 2 Äg. Mona Alfredsen 

 

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

Bra helhet, bra huvud och uttryck, mörka ögon, bra front och bröstkorg, bra överlinje, rör sig lite tungt. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Marina Fredriksson 

 

DKUCH SUCH Blizzmajazz Jazzmatazz S64244/2004 f. 041019 

Utm helhet och typ, bra huvud, mycket bra kropp, mycket effektiva rörelser, lagom vinklat, bra svans. 

Chkl 1 Ck Btkl 1 BIM Äg. Jenny Bergdahl 

 

DKUCH EECH FINUCH INTUCH SUCH SV-05 

Dragongårdens Beautiful Beatrice S13629/2001 f. 001221 

Utm helhet och typ,bra bröstkorg och benstomme, rör sig tåtrångt fram, bra från sidan, bra svans, bra 

kondition. 

Chkl R Ck Btkl opl Äg. Marie Ahlgren 

 

SUCH Dragongårdens Lilla Sjöjungfrun S58954/2001 f. 011205 



Utm typ, välbygd, mycket bra huvud och uttryck, mörka ögon, bra rörelse, bra kropp. 

Chkl 3 Ck Btkl 4 Äg. Katarina Binggell 

 

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

Bra storlek och typ, ba huvud och uttryck, bra benstomme, bra vinklat, utm rörelse, bra svans. 

Chkl 4 Ck Btkl opl Äg. Ruth Lintonsson 

 

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

Utm helhet och typ, välbygd lagom benstomme, bra bröstkorg, lagom vinklat, mycket bra rörelse och 

svans. 

Chkl 2 Ck Btkl 3 Äg. Marie Billqvist 

 

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

Utm storlek och typ, vackert huvud, mörka ögon, 10 år i fin kondition, knappt så effektiva rörelser, 

knapp vinklat. 

Vetkl 1 Ck Btkl opl Äg. Gina Ekström Persson 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Knockando’ s 

Utm grupp av 3 kombi, bra könsprägel, lagom benstomme, liten variation på ögonfärg, bra rörelser. 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Ruth Lintonsson 

 

Kennel Gep’ s Big Bear’ s 

Utm grupp av 3 kombi, bra helhet, mycket bra benstomme, bra ögonfärg och rörelser. 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Gina Ekström Persson 

 

Kennel Dragongårdens 

Utm grupp av 4 kombi, utm huvuden med mycket bra pigment och ögonfärg, bra benstomme, bra 

helhet, svansarna är något vikta. Bästa uppfödargrupp! 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Petra Junehall 


