
Böda Sand, Öland 2008-09-06  

Domare valpar: Ligita Zake 

 

Valpar  

Hanar 

 

Bölelejonet Looking-At-A-Prince S11934/2008 f.071206  

9 months young puppy of correct type. Correct proportions of head. Excellent topline. Enough volym of 

body. Very well angulated but moves a bit close behind. Good movement but needs time to muture. Best 

puppy! 

Valpkl 1 Hp Äg. Anneli Pettersen 

 

Teamaides Nick Nolte S17647/2008 f.080109 

Nearly 8 months old puppy. Nice type and balance. Correct head, excellent topline, correct volume of 

body for his age. Very well angulated but could have straighter forquarters. But moves a bit close 

behind, needs time to muture, nice temperament. 

Valpkl 2 Hp Äg. Ann-Charlotte Lagergren 

 

 

Domare: Ove Germundsson 

 

Hanar 

 

Skorres Ramse S50559/2007 f.070625 

70 cm. 14 mån hane i stark utveckling, maskulint välskuret huvud. Korrekt uttryck, korrekt bett, bra 

mask, utm hals, stark rygg, ngt kort i korset. Välformad front och bröstkorg som behöver utvecklas mer. 

Bra ben och tassar, ngt trång bak. Behöver bli fastare fram, en bra helhet men behöver mer tid 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Elisabeth Andersson 

 

Dragongårdens Cherokee S20310/2007 f.070212 

76 cm. Hane i stark utveckling, maskulint välskuret huvud, korrekt uttryck. Bra mask, korrekt bett. 

Kunde ha mer hals, stark rygg av bra längd. Allt för grund och fattig i front och bröstkorg. Sund 

benstomme, bra tassar. Behöver bli stabilare fram. Rör sig med ett bra steg. Bra päls men behöver mkt 

mer tid. Pris pga front och rörelser. 

Ukl 2 Äg. Susanne Lindqvist 

 

Fablernas Dangerous Desperado S21552/2006 f.060206 

77 cm. Hane av bra modell och storlek. Bra skalle och välplacerade öron. Bra ögon, nosparti och bett. 

Kunde ha mer pigment i munnen. Utmärkt hals och rygg. Rullsvans i rörelse. Kunde vara fastare i 

fronten, rör sig med ett bra steg. Bra päls. I stillastående utm helhet men ej i rörelse 

Ökl 1 Ökk 2 Äg. Anette Magnusson 

 

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

78 cm. Hane av bra modell, maskulint välskuret huvud. Kunde ha ännu mörkare ögon. Korrekt nosparti 

och bett. Kunde ha mer hals, stark rygg. Kort kors, allt för framskjuten skuldra. Välformat bröstkorg. Bra 

ben och tassar, rör sig bra bak och från sidan vid och löst fram. Bra päls 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Mats Hall 

 

 

Pinbiittan His’ story S58342/2003 f.030116 

72,5 cm. Hane av bra modell, välskuret huvud. Korrekt uttryck, bra bett och mask. Bra svans, kunde ha 

bättre vinklar samt stabilare rörelser men en bra helhet. Bra päls 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Jari Hiltunen 

 

Vallonbygdens Born To Run S12471/2006 f.051213 

79 cm. Rejäl hane, mkt maskulin av rätt modell, mkt välskuren huvud, korrekt uttryck. Utm hals, stark 

rygg av bra längd, rätt svans. Ngt smal i fronten men välformad bröstkorg. Mkt typiska vinklar och 

rörelser. Bra päls. Välpresenterad. Championat, grattis! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck, Bhkl 1, Cert, Championat, BIR Äg. Monica Sjöberg 



 

Villmobackens Dal Mas S59360/2004 f.040829 

73 cm. Hane som kunde ha lite mer av allt. Maskulin med mkt välskuren huvud, korrekt uttryck. Utm 

hals, mjuk överlinje. Bra kors och svans. Mkt välformad front och bröstkorg. Utm vinklar, rörelser, päls, 

färg och presentation. 

Chkl 2, Ck, bhkl 4 Äg. Anita Servin 

 

NORDUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f.020227 

74,5 cm. Mkt maskulin hane av rätt modell. Välskuret huvud. Korrekt uttryck, utm hals, ngt mjuk över 

länden. Bra svans, utm ben och tassar. Rör sig med utm steg, kunde vara fastare fram. Bra päls. 

välpresenterad 

Chkl 1, Ck, Bhkl 3 Äg. Monica Sjöberg 

 

SUCH Ann’ s Lions Prince Aaron S20665/2000 f.990607 

78 cm. 9,5 årig hane som visas i fin kondition. Underbart huvud och uttryck, utm hals, mjuk överlinje. 

Ngt lös i fronten. Rör sig med bra steg, rätt pälskvalitet som är ngt tufsig. En utm helhet. Bästa veteran 

Vetkl 1, Ck, Bhkl 2 Äg. Jari Hiltunen 

 

Tikar 

 

Knickerbockers Demring Av Eron S56591/2007 f.070812 

69 cm. Juniortik i stark utveckling. Feminint välskuret huvud. Korrekt uttryck. Utm hals, rygg och svans. 

Ngt framskjuten skuldra. Välformad front och bröstkorg. Behöver bli stabilare i rörelse. Behöver mer tid. 

Junkl 1, junkk 2 Hp Äg. Boel Johansson 

 

Skorres Skotti S60141/2007 f070905 

68 cm. 1årig tik i stark utveckling men full av kvalite. Feminint välskuret huvud, korrekt uttryck. Utm 

hals, stark rygg av bra längd, bra svans. Mkt välformad front och bröstkorg som behöver utvecklas mer. 

Utm ben och tassar, utm vinklar och rörelser. Päls av rätt kvalitet men lättklädd. Mkt lovande i alla delar 

Junkl 1, junkk 1, Ck, Btkl 4 Äg. Agneta Fristedt 

 

Bölelejonet Garbo S6604/2006 f.061005 

69,5 cm. Snart 2 årig tik i stark utveckling. Välskuret huvud, ngt ljusa ögon. Utm hals, rygg och svans. 

Ännu för grund och fattig i fronten. Bra ben och tassar. Behöver bli stabilare i rörelse, lös fram och trångt 

bak. Behöver mer tid 

Ukl 1, Ukk 1, Hp Äg. Christina Öberg 

 

Garplyckan’ s Hawa Ex Michael S24930/2007 f.070305 

68.5 cm. 17 mån tik i stark utveckling. Feminint välskuren huvud, korrekt uttryck. Bra ögon, öron och 

bett. Bra hals kunde ha stramare rygg som är av bra längd. Bra svans. Alltför framskjuten skuldra, tunn 

benstomme. Bra tassar. Allt för grund och fattig i front och bröstkorg. Saknar volym. Behöver mkt mer 

tid. Helt urfälld. Pris pga kropp, front och bröstkorg. 

Ukl 3 Äg. Kristina Walter 

 

LP1 SVCH Lorebergs Natasha S21695/2004 f040213 

63 cm. 4 årig tik av bra modell, mkt välskuren huvud. Korrekt uttryck, utm hals. Ngt mjuk överlinje av 

bra längd. Välformad front och bröstkorg. Lösa armbågar, bra ben och tassar. Behöver bli stabilare fram, 

rör sig ok bak och från sidan. 

Ökl 1, Ökk 3 Äg. Kirti Zackrisson 

 

Lorebergs Papaya S34572/2005 f.050403 

72 cm. Tik av bra modell och storlek. Mkt välskuren huvud, kunde ha mörkare ögon. Korrekt bett. Utm 

hals, rygg och svans. Passande benstomme. Bra tassar, ngt lösa armbågar. Rör sig med ett bra steg, 

kunde vara fastare fram. Bra pälskvalitet. 

Ökl 1, Ökk 4 Äg. Marie Pettersson 

 

Lorebergs Randiga Rutan S13983/2006 f051214 

64 cm. Tik av mindre model. Bra skalle, ögon, nos och bett men saknar 1 st P4. Utm hals, stark rygg av 

bra längd, bra svans. Bra ben och tassar. Rör sig med ett bra steg. Bra svans, effektiva rörelser. Pris pga 



tandbortfall 

Ökl 0 Äg. Annika Nilsson 

 

Skorres Luva S54891/2003 f.030908 

68 cm. Mkt tilltalande tik. Feminint välskuret huvud, korrekt uttryck. Bra bett, utm hals. Kunde ha 

stramare rygg. Bra svans, ngt lösa armbågar. Välformad bröstkorg. Rör sig bra bak, ngt löst fram. 

Ökl 1, Ökk 2, Ck, Btkl 2 Äg. Agneta Fristedt 

 

Skorres Nypon S56134/2004 f.040812 

67 cm. Mkt välkonstruerad tik av rätt modell. Feminint välskuret huvud. Korrekt uttryck, utm hals, rygg 

och svans. Välformad front, kunde ha mer bröstkorg och volym. För lite päls vilseleder proportionerna. 

Bra ben och tassar. Utm vinklar och rörelser men ngt lös fram. En bra helhet. Championat, grattis! 

Ökl 1, Ökk 1, Ck, Btkl 1, Cert, Championat, BIM Äg. Elisabeth Andersson 

 

WVW-08 Johandys Ätta S13309/2000 f.991214 

70 cm. 8,5 årig tik av rätt modell. Välskuret huvud, ngt ljusa ögon. Bra öron, utm hals. Sjunker i ryggen. 

Bra ben och tassar. Rör sig med ett bra steg men är ngt trött. Bra päls. 

Vetkl 2, ck, Btkl R Äg. Dan Trudesson 

 

SUCH Skorres Izti Ensaga Dotter S26848/2000 f.000328 

67 cm. 8,5 årig tik av bra modell. Visas i toppkondition, mkt välskuren huvud. Korrekt uttryck, utm hals, 

rygg och svans. Passande benstomme. Bra tassar, utm rörelser 

Vetkl 1, Ck, Btkl 3 Äg. Elisabeth Andersson 

 

Uppfödarklass 

Skorres kennel  

En mkt jämn grupp där uppfödaren lyckats hålla typ och modell på en mkt hög nivå. Ngt varierande i 

ålder och utveckling, rasviktiga detaljer på rätt ställe. Sunda till konstruktion och rörelse. Väl värda sitt 

Hp. Bästa grupp! 

Uppfkl 1 hp Elisabeth Andersson 


