
2008-05-31 Domare Kerstin Einarsson  

 

Valpar  

Hanar 

 

Unique Dogs Jellyman S63805/2007 f.07-10-07 

Välväxt hane,Kunde vara mer utfylld i nospartiet , övrigt bra huvud , Bra ögon & öron.korrekt bett, Mkt 

bra hals , rygg kors & svans , Tillr bröstkorg för åldern , tillr vinklar runtom , utm benstomme & 

tassar.bra färg ,päls och mask, Rör sig m bra steg från sidan ,ngt lösa armbågar.  

valpkl 1 hp Äg. Bengt Hellström  

 

Valpar  

Tikar 

 

Unique dogs Juicy Exotic S63810/200 f.07-10-07  

välformad tik,bra huvud som dock kunde vara mer parallelt mot nos/skalle ngt mer utfyllt i nospartiet , 

bra hals,rygg ,kors & svans ,ännu ngt grund i sin bröstkorg men bra form .Korr vinklar, utm benstomme 

& tassar ,rör sig m bra steglängd,lösa armbågar ngt trång bak, mkt bra färg,päls & mask  

valpkl 2 hp Äg. Marjo Boden  

 

Unique dogs Merci Gold S63809/2007 f.07-10-07 

Välformad tik ,Vackert huvud där stopet kunde vara en aning mer markerat, mkt bra öron& ögon , korr 

bett , mkt bra hals ,rygg kors & svans, Utm benstomme, tassar och Vinkling ,bröstkorgen under utveckl 

,men god form , rör sig m utmärkt steg ,mkt bra färg & päls & mask  

valpkl Bästa valp Äg. Margaretha Björklund  

 

Hanar 

 

Vindarna´s Azlan S39536/2007 f. 2007-05-15 

Juniorhane m bra prop. Tilltalande huvud O uttryck för åldern Bra hals ,rygg ,kors, bra b-korg för åldern 

,ännu ostabil i hasleder & Knävinklar : 76.5cm  

junkl 1 junkk 1 Äg. Mikael Johansson  

 

 

Jellonaman Hot´n Dream Fin31203/06 f. 2006-05-12 

Välbyggd hane m bra prop,medelstor välformat huvud ,trevligt uttr,mkt bra hals,rygg ,kors .goda vinklar 

,bra bröstkorg & benstomme ,sunda parallela rörelser dock ngt hastrång ,bra pälskvalitet och färg . 75cm 

Ökl 1 Ökk 3 Äg.Nanna Naukkarinen  

 

Lejonklippans super sensation S59219/2005 f. 2005-08-16 

Mask hane ,bra prop, rastypiskt huvud & uttryck ,bra bett & öron ,tillr hals och rygg ,bra bröstkorg ,tillr 

vinklar,bra benstomme ,rör sig m sunda kraftfulla rörelser ,bra päls & färg . 79cm  

ökl 1 ökk 2 ck bhkl 3 Äg. Petra Högberg  

 

 

Slåttvika´s Northern Nico NO7973/05 f. 2005-04-17 

Harmonisk & tillt hane me bra prop, maskulint huvud m uttryck ,får inte utveckla mer skalle, utm 

hals,rygg & kors ,goda vinklar fram & bak, bra bröstkorg ,bra benstomme ,går m sunda kraftfulla 

paralella rörelser m bra steglängd ,bra päls & färg . 77cm  

Ökl 1 Ökk 1 Ck bhkl 1 Cert cacib BIR Äg. Tonje Jakobsen  

 

Martenlake´s Mojo meo Voto S55536/2001 f. 2001-10-10 

Välb champ hane ,rastypiskt huvud,trevligt uttr, mkt bra hals ,rygg ,kors, bra bröstkorg & benstomme , 

står & går på bra ben ,rör sig sunt ,ngt urfälld  

Chkl 1 Ck Bhkl 2 cacib R Äg:Tim Zedig  

 

 

Tikar 

 



dragongården´s Block the breeze S41518/2007 f. 2001-05-13 

1-årig juniort m bra prop ,bra bett & mörka ögon , bra hals & rygg ,ännu outvecklad i sin bröstkorg , 

normala vinklar för dagen ngt överbyggd , rör sig för åldern väl från sidan ngt lös i sina armbågar. 

65.5cm  

junkl 1 junkk 1 Äg: Ann-christin Handler  

 

Antholmens Vackra nelly S1559/2007 f. 2006-12-31 

ungtik m mjt bra prop , rastypisk hund m mkt trevligt uttr, bra bet & öron mkt bra rygg hals & kors , för 

åldern bra bröstkorg välv fram & bak, står & går med sunda ben ,ännu ngt lös i armbågarna utm päls & 

färg .70cm  

Ukl 1 Ukk 1 hp Äg. Helena Lundmark  

 

Antholmens vilja S15594/2007 f. 2006-12-31 

medelstor tik m bra könspr ,bra bett & öron ,vackert huvud & ögon,bra hals för dagen ngt mjuk ö-linje 

och överbyggd bak tillr vinklad fram ,goda bak,rör sig bra bak & från sidan ,utm päls & färg. 66cm 

Ukl 1 Ukk 3 Äg: Ulla-britt öhman  

 

Corallee S16843/2007 f : 2007-01-29 

Trevlig ungtik m bra prop , vackert huvud & uttryck , tillr hals ,bra rygg ngt brant överarm ,för övrigt god 

vinklad ,skall utvecklas i bröstkorg, står & går på sunda ben ,ngt lösa armbågar ,vacker päls & färg ,god 

muskulatur 71cm  

Ukl 1 Ukk 2 hp Äg. Lena sundqvist  

 

Antholmens Undra S41961/2005 f. 2005-06-05 

Medelstor tik ,bra könsprägel ,bra huvud & uttryck , bra hals , välutv bröstkorg .normala vinklar ,bra 

benstomme ,ej helt rak i sina framben , rör sig mkt väl från sidan och bak ,lös i front ,utm päls och färg - 

65.5 cm  

Ökl 1 Ökk 4 Äg: Birgitta Pettersson  

 

Fjällbjörnens Glimma S22419/2005 f. 2005-02-18 

Tik me bra prop .vackert huvud och uttr.bra hals, kunde haft ngt bättre ö-linje ,välutv bröstkorg ,bra 

benstomme normala vinklar , rör sig väl från alla sidor ,för årstiden bra päls 69cm  

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Ingela Jakobsson  

 

Kixons Kayenne Zulu S55443/2005 f :2005-08-01 

Tilltalande tik m bra prop ,välformat huvud m rastypisk uttryck ,bra hals ,kors & rygg. Goda vinklar ,bra 

bröstkorg , rör sig väl men ngt hastrång ,vacker päls 68cm  

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert cacib R Äg: Eva Lindströmer Simu  

 

Kixons Klarissa Viva S55441/2005 f: 2005-08-01  

Tim m bra prop , fem huvud och uttr ,bra hals ,välutv bröstkorg ,goda vinklar fram & bak , för dagen ngt 

högt hull,rör sig mkt väl från sidan ,mkt vacker päls & färg 68cm  

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Anette Nordström  

 

Lejonklippans Solsken till Monika S559223/2005 f 2005-08-16  

Välbalanserad champion m många kvaliteter vackert huvud ,bra uttryck .normala vinklar ,välutv 

bröstkorg ,sunda rörelser , presenterad i god kondition 73.5cm  

Chkl 1 Ck Btkl 1 Cacib BIM Äg. Monica Haglöf  

 

Martenlake´s Ghost Fluffy S27717/2003 f : 2003-03-22  

Fem tik ,bra storlek , trevligt uttr,bra hals, välutv bröstkorg kort överarm , annars goda vinklar , rör sig 

med bra steglängd från sidan ,men has trång bak & lös fram ,ställs i vacker päls 70.5cm 

Ökl 2 Äg. Anna Persson  

 

Unique dogs Crema Bella S29642/2006 f: 2003-03-31  

Knappt medelstor fem tik ,kunde ha haft ett kraftigare huvud , bra bett Ögon& öron ,kunde ha mer hals 

och planare ö-linje , passande benstomme ,lös fram , kunde ha haft bättre steglängd & plana ut 

rörelserna 66cm  

Ökl 2 Äg.Margaretha Wiklund marklund  



 

NORDUCH NUCH  

Martenlake´s Mojo veni vidi vici S55533/2001 f: 2001-10-10  

Kraftig champ tik m god könsprägel ,trevligt huvud & uttryck ,tillr hals bra rygg& kors , tillr vinklar fram 

mkt goda bak ,mkt välutv bröstkorg ,rör sig med härligt steg från sidan ,ngt trång bak ,härlig päls ngt 

urfälld 67cm  

Chkl 2 Ck Btkl 3 Äg. Tim Zedig 


