Askersund 2007-08-11
Domare: Ewa Nielsen
Valpar
Tikar
Wänerlands Huntress Henna S68545/2006 f. 061112
Feminin tik med feminint huvud med bra proportioner, bra färg på ögonen, bra hals, behöver bättre
överlinje, bra benstomme, päls, rör sig ännu mycket löst trångt fram, behöver växa till sig för att tilldelas
ett hp.
Valpkl 1 Äg. Lisbeth Andersson
Hanar
Knickerbockers Cannoli Roll S17267/2006 f. 060131
Maskulint härligt huvud med bra uttryck, normalt vinklad, bra kropp, ej i fin päls, utmärkt benstomme,
rör sig bra från sidan, bak, löst i sina mellanhänder.
Ukl 1 Ukk 1 Ck Äg. Pirkko Andersson
Villmobackens Eclipse Of The Moon S20493/2006 f. 060206
Maskulint huvud, bra uttryck, något tunn underkäke, bra hals, behöver bättre överlinje, ej i bästa päls,
kunde vara bättre vinklad, behöver utveckla förbröst, bröstkorg, utmärkt benstomme, veka
mellanhänder, platta tassar, rör sig med korta steg och ännu löst.
Ukl 2 Äg. Elisabeth Kratz
Bölelejonet Clay S15876/2005 f. 050104
Hane med kvalité, vackert huvuduttryck, bra bett, välvinklad, utmärkt kropp, benstomme, rör sig med
bra steglängd från sidan, korrekt svans, något trång bak, fin päls.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 2 Cert Äg. Helena Nylin
Gep’ s big Bear’ s Champ Bear S19071/2005 f. 050123
Maskulint huvud med bra uttryck, flott hals, överlinje, välvinklad, bra förbröst, ej bästa päls, utmärkt
benstomme, rör sig mycket bra från alla håll, helheten förstör för hur han håller svansen.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 4 Äg. Catarina Hagerö
Gep’ s Big Bear’ s Rough Justice S68937/2005 f. 051104
Maskulint huvud med bra uttryck, bett, bra hals, överlinje, normalt vinklad, utmärkt benstomme, är ännu
lös o behöver strama upp sig för klassen, markerar vänster bra. Bra steglängd.
Ökl 1 Ökk 3 Äg. Gina Ekström Persson
SUCH Dragongårdens Take A Chance On Me S48319/2002 f. 020715
Maskulint huvud, bra hals, överlinje, normalt vinklad, bra kropp, bra benstomme, mycket vek i sina
mellanhänder, rör sig löst ifrån sidan, värd att gå i klassen.
Chkl 2 Ck Bhkl 3 Äg. Marie Ahlgren
INTUCH NORDUCH NUCH NV-06 SV-05 SV-06
Teamaides Gästrike Gutten S21675/2004 f. 040218
Maskulint huvud med bra uttryck, bra hals, överlinje, normalt vinklad, bra benstomme, kropp, päls. Rör
sig med bra steglängd, något lös fram, fullt värdig att gå i klassen, kunde ha fastare ögonkanter.
Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIM Äg. Susanna Johansson
SU(U)CH SUCH Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f. 040617
Mycket vackert huvud, bra hals, överlinje, normalt vinklad, kunde ha mer utfyllt bröstkorg, förbröst, bra
benstomme, rör sig smalspårigt fram, bak o drar upp svansen i rörelse som förstör helheten. Rör sig
med bra steglängd från sidan.
Chkl 3 Ck Bhkl R Äg. Ulrika Szabo
Tikar

Knickerbockers Final Fantasy S63618/2006 f. 061030
Feminint huvud under utveckling, något ljusa ögon, bra bett, normalt vinklad, behöver utveckla förbröst,
bröstkorg o få mer volym. Rör sig smalt fram, bak o löst. Ramen finns där men behöver fyllas ut.
Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Pirkko Andersson
Pocahontasgårdens Ayana S51312/2006 f. 060621
Vackert feminint huvud, bra bett, normalt vinklad, tillräcklig kropp, behöver utveckla, bra bröstkorg,
förbröst, platta tassar, vacker päls. Rör sig löst o med veka mellanhänder fram.
Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Yvonne Zetterlund
Gep’ s Big Bear’ s Glamour Girl S36491/2006 f. 060410
Feminint huvud, fina prop, bra uttryck, bra hals, överlinje, väl lagd skuldra, kort överarm, bra bakställ,
utm benstomme, bra kropp, rör sig parallellt o mkt väl för åldern.
Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl 2 Cert Äg. Gina Ekström Persson
Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 050905
Feminint vackert huvud, bra öron, ngt kort i halsen, normalt vinklad, bra bröstkorg, ej i bästa päls för sig
mkt bra från sidan, parallellt fram, bak.
Ukl 1 Ukk 2 Ck Btkl 3 Äg. Pia Hemming
Skjaergaardens Promise For New Year S27130/2006 f. 051229
Feminint huvud under utveckling, kunde vara bättre vinklad fram, bak, utm benstomme, rör sig smalt
fram, bak, med lösa armbågar, bra steglängd från sidan.
Ukl 1 Ukk 3 Äg. Ulrika Szabo
Artemis Alectrona S30968/2005 f. 050330
Feminint huvud med fina proportioner, bra bett, välvinklad, bra kropp, förbröst, vacker päls, väldigt vek i
sina mellanhänder, stående, gående, veka haser bak, rör sig med kort steg i sidan, bra steglängd.
Ökl 1 Ökk 3 Äg. Rose-Marie Smedbakken
Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704
Feminint huvud, bra uttryck, bett. Kunde ha bättre öron, kort hals, bra rygg, normalt vinklad, bra päls,
benstomme, veka mellanhänder, tassar, rör sig med bra steg från sidan, bra steglängd.
Ökl 1 Ägare: Malin Östlund
Chateau-Fleur’ s Idril Celebrindal S33529/2005 f. 050416
Feminint huvud, bra bett, kort hals, normalt vinklad, utm benstomme, ej i bästa päls, veka
mellanhänder, rör sig bra bak, m veka mellanhänder bak, löst. Rör sig bra från sidan.
Ökl 1 Ägare: Pamela Abrahamsson
Domptörerna’ s Joyful Girl Of Contessa S33328/2001 f. 010422
Feminint huvud, bra uttryck, bra bett, normalt vinklad, bra bröstkorg, mjuk päls, lösa armbågar i rörelse,
veka mellanhänder, aningen lågställd.
Ökl 1 Ägare: Maritha Nordin
Enjoy Bear’ s Blues From Heaven S17253/2005 f. 050129
Feminint huvud med bra uttryck, bra bett, utm hals, överlinje, normalt vinklad, rör sig m utm steg,
något lösa armbågar.
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 4 Ägare: Pirkko Andersson
Lorebergs Queenie Pie S37000/2005 f. 050416
Feminint huvud, bra ögon, öron, normalt vinklad, ngt mjuk överlinje, bär på för mkt vikt, vacker välskött
päls, bra benstomme, kunde rör a sig med bättre steglängd o är ännu mkt lågställd, står, går underställd
bak.
Ökl 1 Ökk 4 Ägare: Kirti Zachrisson
Teamaides Glädje Gumma S21672/2004 f. 040218
Feminint huvud m bra uttryck, tångbett, utm hals, normalt vinklad, kunde ha starkare rygg, bra kropp,
benstomme, rör sig aningen löst fram, bak. Bra steglängd från sidan.

Ökl 1 Ökk 2 Ägare: Susanna Johansson
Vildhundarnas Cayenna S28205/2004 f. 040409
Feminint huvud, bra hals, svag överlinje, vacker päls, bra benstomme, normalt vinklad, rör sig parallellt
fram, bak med bra steg från sidan, men kunde ha mer attityd.
Ökl 1 Ökk R Ägare: Majken Bäckström
Wänerlands Ayla Vegadotter S55262/2002 f. 020915
Feminint huvud m vackert uttryck, bra bett, normalt vinklad, bra päls, benstomme, faller i rörelse då hon
rör sig med korta steg fram i sidorörelserna o trippande bak, trevlig stående.
Ökl 1 Ägare: Hans Nilsson
DKUCH EECH FINUCH INTUCH SUCH SV-05
Dragongårdens Beautiful Beatrice S13629/2001 f. 001221
Tik m kvalité, underbar helhet, bra bett, välvinklad, utm kropp, benstomme. Rör sig mkt väl, fullt värd
att gå i klassen.
Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR Ägare: Marie Ahlgren

