Piteå 2007-07-07
Domare Gunnel Holm
Hanar
Dragongårdens Marc Chagall S46896/2006 f. 060607
Smal hund, mellan storlek, bra huvudform, bra hals o rygglinje, välvinklad bak, borde vara högre på sina
ben, saknar ännu ringvana.
Junkl 2 Äg. Kristina Berggren
Lejonklippans Vallander S61810/2006 f. 060903
Mkt bra maskulint huvud, bra bett, bra mask o benstomme, ännu ngt smal i fronten, tillräckligt vinklad
bak o fram. Rör sig bra.
Junkl 1 Junkk 1 Ck Bhkl opl Äg. Petra Högberg
Lejonklippans Valle S61811/2006 f. 060903
Ännu lätt kroppad hane, bra huvud o bett, välansatta öron, står fransyskt, borde vara bättre vinklad bak,
hög svansföring i rörelse, bör ännu utvecklas, bra sidorörelser.
Junkl 2 Äg. Annette Nordström
Vallonbygdens Born To Run S12471/2006 f. 051213
Bra storlek, ännu lätt kroppad, bra maskulint huvud, ögon sitter ngt djupt i skallen, för rak
bakbensvinkel, ej i bästa päls för dagen, rör sig trångt bak, hög svans i rörelse, bra proportioner.
Ukl 1 Ukk 2 Äg. Monica Sjöberg
Vallonbygdens Born To Send Mercy S12475/2006 f. 051213
En hane av bra typ, bra storlek, har ögonen ngt nära varandra, tillräckligt vinklad bak, bra i fronten, ngt
spretiga tassar, rör sig bra.
Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl opl Äg. Catrin Eriksson
Lejonklippans Obelix S15303/2004 f. 040103
Hane med bra huvud o bra bett. Smal i fronten, välkroppad, mycket raka bakben som tenderar att slå
över, bra pälskvalitet.
Ökl 2 Äg. Axel Schäring
Lejonlands Kompanjon S13663 f. 031211
Medelstor hane bra huvud o uttryck, välsittande öron, svag rygglinje, välvinklad bak, kunde vara högra
på sina ben, utmärkta sidorörelser, bra svansföring i rörelse.
Ökl 1 Ökk R Äg. Monica Nilsson
Martenlake’ s Final Mojo Sovrano S15903/2005 f. 041228
Medelstor hane som har ngt smal skalle, bra bett, mycket smal i fronten, står fransyskt, bra överlinje,
kunde vara högre på sina ben, hög svans i rörelse, mycket slarviga frambensrörelser.
Ökl 2 Äg. Ritha o Hans Johansen
Martenlake’ s Ghost Sergeant Bash S27712/2003 f. 030322
Medelstor hane, något för rund skalle, bra front, lös i armbågen, mjuk rygglinje, kunde vara högre på
sina ben, utmärkt svans i rörelse, bra sidorörelser, borde ha bättre framrörelser.
Ökl 1 Äg. Caroline Lundqvist
Martenlake’ s Ghost Sir Killalot S27710/2003 f. 030322
Hane av bra typ, bra proportioner, nospartiet kunde vara mera utfyllt, något lös i armbågarna,
välkroppad, välvinklad bak, kunde röra sig bättre i fronten, tyvärr började hunden i konkurrensen att
halta.
Ökl 1 Äg. Tim Zedig
Skjaergaardens Flying Hellcat S14557/2003 f. 020927
Hane av bra typ o storlek, bra maskulint huvud, något svaga mellanhänder, välkroppad, kunde vara
bättre vinklad bak, rör sig bra fr sidan, lösa armbågar som ses i frambensrörelserna.

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Linda Svahn
Skjaergaardens Painted By Rubens Fin16728/05 f. 040820
Utmärkt typ, bra överlinje, bra proportioner i huvudet, bra bett, bra proportioner i kroppen, välvinklad,
ännu något lätt i kroppen (2år), utmärkta sido o frambensrörelser, rör sig något hastrångt.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert Cacib BIR Äg. Eija Kallio
Slåttvika’ s Northern Nico N07973/05 f. 050417
Utmärkt överlinje, mycket bra maskulint huvud, bra benstomme, väl vinklad bak, bra sidorörelser, höjer
svansen något i rörelse, bra päls.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 2 R-Cacib Äg. Tommy Dalgeir
Slåttvika’ s Northern Wictory Star N07976/05 f. 050417
Rör sig bra fram, bra typ, utmärkt kropp, bra huvud, smal i fronten, svaga mellanhänder, står gärna
fransyskt, tillräckligt vinklad bak, slarviga frambensrörelser, något trånga bakbensrörelser.
Ökl 2 Äg. Nancy o Victor Starberg
SUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 020227
Utmärkt typ, mycket bra maskulint huvud, välkroppad, tillräcklig benstomme, bra front, tillräckligt
vinklad, utmärkta rörelser.
Chkl 2 Ck Bhkl 4 Äg. Monica Sjöberg
NORDUCH Martenlake’ s Mojo Meo Voto S55536/2001 f. 011010
Bra överlinje, bra huvud, välkroppad, kunde vara något högre på benen, något hjulbent bak, bra
sidorörelser.
Chkl 3 Ck Bhkl R Äg. Heidi Johansen
INT & FINUCH NUCH SUCH
Vaikonniemen Large Star Fin17418/01 f. 010317
Bra huvud men ögonen sitter för djupt, bra skalle, saknar en tand i överkäken, SKL:s intyg, något
hastrång, rör sig bra från sidan, bra svans i rörelse.
Chkl 1 Ck Bhkl 3 Äg. Pirjo Tuononen
Tikar
Fiva’ s Irja N07850/06 f. 060310
15 mån, klen benstomme, ännu något smal skalle, bra överlinje, välvinklad pga åldern ännu lätt
kroppad, bra sidorörelser, bör ännu utvecklas.
Ukl 2 Äg. Liv Elin Thomassen
Lapponica Löwe Elodia S36949/2006 f. 060310
16 mån, juniortik av bra storlek, kunde ha bättre benstomme, huvudet är ännu smalt, bra bett,
välvinklad bak, står fransyskt, slarviga frambensrörelser.
Ukl 2 Äg. Tim Zedig
Lejonklippans-Rugg-N-Tuff S56644/2005 f. 050810
20 mån, juniortik, utmärkt kropp, smalt huvud, kunde ha bättre benstomme, välvinklad bak, rör sig bra.
Ukl 2 Äg. Axel Schäring
Antholmens Uma S41964/2005 f. 050605
Medelstor, litet huvud, smalt nosparti, mörka ögon, bra front, medelgod benstomme, visas i för högt
hull, kunde vara högre på benen och vara mera självsäker i ringen, röra sig bättre fram.
Ökl 2 Äg. Monika Larsson
Antholmens Undra S41961/2005 f. 050605
Tik av bra typ, kunde ha något större huvud, välkroppad, bra front, något mjuk rygglinje, något breda
frambensrörelser, rör sig bra från sidan, med bra svansföring.
Ökl 1 Ökk 4 Ck Btkl R Äg. Birgitta Pettersson

Antholmens Unique S41963/2005 f. 050605
Tik av bra storlek, för högt och slarvigt ansatta öron, för smalt nosparti, välkroppad, välvinklad, rör sig
bra, utmärkta rörelser pga huvudet och uttrycket priset.
Ökl 2 Äg. Linnéa Lundström
Fjällbjörnens Glimma S22419/2005 f. 050218
Bra typ, utmärkt benstomme, utmärkt kropp, kunde vara mera feminin, bra bett, väl ansatta öron, bra
rygglinje, rör sig bra.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 3 Äg. Ingela Jakobsson
Lazylion’ s De-Vinella Fin45068/04 f. 040908
Tik av bra typ, bra huvud, saknar 1 tand i u. Käken, (intyg), SKL:intyg, medelstor, något svaga
mellanhänder, välvinklad, utmärkta sidorörelser.
Ökl 1 Ökk 3 Ck Btkl 4 Äg. Piia Granqvist
Löveriket’ s Royal Roxette N05456/02 f. 020222
Tik med kompakt kropp, kunde vara högre på sina ben, bra huvud, mörka ögon, smalt i fronten, står
fransyskt, välvinklad, hastrång, slarviga frambensrörelser, kunde vara i stramare skick.
Ökl 2 Äg. Rita & Hans Johanson
Martenlake’ s Final Mojo Dea S15905/2005 f. 041228
Bra typ o proportioner, trevligt feminint huvud, bra uttryck, välkroppad, trevlig överlinje, tillräckligt
vinklad, bra sidorörelser, kunde röra sig bättre i fronten.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert R-Cacib Äg. Linda Svahn
Rekileijonan Sulokas Sohvi Fin16946/03 f. 030319
Tik av bra storlek, bra huvud, rak frambensvinkel, välkroppad, saknar 1 framtand i överkäken/SKL, rör
sig bra.
Ökl 1 Ökk R Äg. Eire o Juha Vahten
NORDUCH NUCH
Martenlake’ s Mojo Veni Vidi Vici S55533/2001 f. 011010
5 år gammal championtik, välkroppad, kunde vara högre på sina ben, bra huvud o uttryck, bra front, ej i
bästa pälskondition, utmärkta rörelser och svansföring.
Chkl 1 Ck Btkl 1 Cacib BIM Äg. Tim Zedig
Mathoaka’ s Walk On Don Donna S42986/99 f. 990705
8 år gammal veterantik, trevligt huvud och uttryck, välvinklad, något krullig päls, rör sig bra från sidan.
Vetkl 2 Hp Äg. Axel Schäring
DKUCH FINV-02 INTUCH LVCH NORDUCH WW-03
Remröd’ s Moya Magnifica S48018/98 f. 980816
10 år gammal veterantik, mycket trevligt feminint huvud o uttryck, välkroppad, välvinklad, något
lågställd, utmärkta sidorörelser. Bästa veteran.
Vetkl 1 Hp Äg. Tim Zedig
Uppfödargrupp
Kennel Martenlake’ s
Grupp av 2 tikar, 2 hanar, 3 kombinationer, trevliga huvuden, könsprägel klar, några kunde vara bättre i
fronten, proportionerliga hundar. Bästa grupp.
Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Maria Gruffman Rönnlund
Avelsgrupp
DKUCH FINV-02 INTUCH LVCH NORDUCH WW-03
Remröd’ s Moya Magnifica S48018/98 f. 980816
Avelsgrupp mor 4 avkommor, 2 hanar, 2 tikar, alla med trevliga huvuden, några kunde vara bättre i
fronten, klar könsprägel. Bästa grupp.
Avelskl 1 Hp Ägare: Tim Zedig

