Vännäs 2009-06-12

Domare: Jens Ramsing

Valpklass 4-6 mån hanar
Martenlake’ s Bollis Valp S15598/2009
Mycket välbyggd hanvalp med utmärkt huvud. Korrekt bett. Välplacerade mörka bruna ögon. Utmärkt mask och färg. För åldern
utmärkt storlek och substans. Tillfredsställande rörelser bak, fram något lös i handloven. Välansatt svans. Utmärkt temperament.
1 Valpkl Hp, BIM-valp
Valpklass 4-6 mån tikar
Lilla Äventyrets Davida S23240/2009
Medelkraftig, harmoniskt välbyggd tikvalp. Utmärkt huvud, välplacerade, mörka bruna ögon. Korrekt bett. Välansatta lite stora
öron. Utmärkt mask. Tillfredsställande vinklar fram och bak. Välansatt svans. Utmärkta rörelser bak, fram en aning eftergivande
och utåtvridna.
1 Valpkl Hp
Valpklass 6-9 mån
Teamaides Rara Rebecka S11795/2009
Medelkraftig, harmoniskt byggd tik. Utmärkt huvud. Välformade, vackra mörka ögon. Korrekt bett. En aning lågt ansatta öron.
Utmärkt överlinje och vinklar. Utmärkt mask, päls och färg. Välansatt svans. Utmärkta rörelser bak, tillfredsställande fram.
Utmärkt temperament.
1 Valpkl Hp, BIR-valp
Unique Dogs Isola Bella S62397/2008
Ännu lite smalt byggd tik av bra storlek. Medelkraftig med ännu lite smalt huvud. Korrekt bett. Mörka bruna ögon. Utmärkt mask.
En aning lång i kroppen. Moderat vinklad bak. Rörelsen bak saknar ännu lite avspark. Utmärkt temperament.
2 Valpkl
Vi-Vi’ s Autumn Smöra Til Millijor S16793/2009
Medelkraftigt byggd. Ännu lite smalt huvud. Korrekt bett. Välformade bruna ögon. Välansatta bra öron. Utmärkt mask, päls och
färg. Moderat vinklad bak, ännu en aning trång bak. Utmärkt fram. Något kort i rörelserna. Lugn och bra temperament.
3 Valpkl
Hanar:
Knockando’ s Qmp Quincy Red S32020/2008 (75 cm)
Medelstor, medelkraftig, harmoniskt byggd hane, dock en aning lång i kroppen. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Välplacerade bruna
ögon. Välburna öron. Utmärkt mask, päls och färg. Tillfredsställande vinklar fram och bak. Saknar ännu lite bröstdjup och bredd.
Rikligt uppdragen i underlinjen. I rörelse bak något hastrång, fram något eftergivande i handlov. I rörelse högt ringlad svans.
Utmärkt temperament.
1 Junkl, 2 Junkk Hp
Teamaides Poppe Popcorn S54262/2008 (72 cm)
Kraftig, harmoniskt välbyggd hane av utmärkt typ. Bra huvud. Korrekt bett. Välformade mörka bruna ögon. Välburna öron. Bra
hals, överlinje, underlinje och vinklar. Bra kraftig benstomme. Utmärkt mask, päls och färg. Goda, fria rörelser bak med bra
avspark. Fram utmärkt. Visar sig en aning ovan i ringen med är lugn och vänlig.
1 Junkl, 1 Junkk Hp
Lejonklippans You Tube S60817/2007 (71 cm)
Under medelstor. Ännu lite smalt byggd hane. Huvud med något bred och välvd skalle, nospartiet kunde önskas aningen
kraftigare. Mellan bruna ögon. Korrekt bett. Välburna öron. Lite utflytande mask. Moderat vinklad bak. En aning överbyggd. Ännu
något trång i skuldran. Rikligt uppdragen i underlinjen. I rörelsen något ringlad hög svans. Bak något hastrång. Fram något
eftergiven mellanhand. Utmärkt temperament.
2 Ukl
Lejonklippans Zorro S62472/2007 (72 cm)
Kraftig harmoniskt byggd hane. Utmärkt huvud där uttrycket förstörs lite av en något utflytande mask. God pigmentering. Korrekt
bett. Välformade mörka bruna ögon. En aning lång i kroppen. Tillfredsställande vinklar fram och bak. I rörelse bak utmärkt, fram
något trång och eftergivande mellanhand. Utmärkt temperament.
1 Ukl, 1 Ukk
Antholmens Valentino Rossi S15587/2007 (72 cm)
Liten medelkraftigt byggd hane med lite välvd bred skalle. Välburna ögon. Korrekt saxbett. Medelbruna ögon. Utmärkt mask, päls
och färg. Tillfredsställande vinklar bak. Lite rak i skuldran och något eftergivande mellanhand. Något ringlad svan som i rörelse
bärs högt. I rörelse bak parallell. Utmärkt temperament.
1 Ökl, R Ökk
Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 (75 cm)
Medelstor kraftigt byggd hane. Något lång i kroppen. Utmärkt huvudform, dock önskas stop och ögonbryn något makerade.
Korrekt bett. Lite eftergivande mellanhand. Ännu lite trång i skuldra. Tillfredsställande vinklar bak. I rörelse lite hastrång bak,
önskas kraftigare påskjut. Utmärkt temperament.
1 Ökl, 1 Ökk Ck, R Bhkl Cert

Kusbolejonet Legolas S17657/2006 (70 cm )
Liten medelkraftig hane. Något högt hull. Utmärkt huvud, dock något lösa läppar och något tillbakasatta öron. Korrekt bett. Bruna
ögon, en aning djupt och brett placerade. Lite svag mask. Utmärkt päls, färg, fram något skuldra. Bak moderat vinklad. I rörelse
något hastrång bak, fram något eftergivande mellanhand. Utmärkt temperament.
2 Ökl
La Llorona’ s Kentucky Fried S30004/2007 (80 cm)
Stor kraftig harmonisk välbyggd hane av excellent typ. Utmärkt huvud. Stopet kunde önskas aningen mera markerat. Lite
tillbakansatta öron. Mörkbruna ögon med något lösa ögonkanter.Utmärkt mask, päls och färg. Tillfredsställande vinklar. Välansatt
bra svans. I rörelse bak något hastrång. Fram något lös skuldra och mellanhand. Något trång skuldra. Utmärkt temperament.
1 Ökl, 2 Ökk Ck
Lejonklippans My Rambo S56988/2003 (75 cm)
Medelstor kraftigt byggd hane i bra condition. Kraftigt huvud med bred skalle. Något ljusa ögon. Korrekt bett. Något tillbakalagda
öron. Lite utflytande mask. Utmärkt päls och färg. Moderat vinklad bak och något överbyggd. Något högt ansatt svans. I rörelse
bak önskas något mera påskjut. Fram eftergivande mellanhand som är lös. Utmärkt temperament.
2 Ökl
Lejonklippans Smash-N-Grab S59221/2005 (82 cm)
Stor, medelkraftig, lite högställd hane. Utmärkt huvudform, något lösa läppar. Något orent bett. Lite brett ansatta mörka ögon.
Något tillbakalagda öron. Lite lösa läppar. Utmärkt pigment. Tillfredsställande mask, päls och färg. Något eftergivande och trång
mellanhand. Tillfredsställande linjer bak. I rörelse parallell bak, fram många trånga och eftergivande rörelser. Utmärkt
temperament.
2 Ökl
Lejonvinden’ s New Star To Teddybear S22941/2005 (76 cm)
Medelstor, kraftig, harmoniskt välbyggd hane. God huvudform, något lösa läppar. Korrekt bett. Mörkbruna ögon. Uttrycket störs
lite av något svag mask. Välburna öron. Moderat vinklad bak. Något överbyggd. I rörelse något hastrång bak. Något eftergivande
mellanhand fram. Utmärkt temperament.
1 Ökl, 4 Ökk
Unique Dogs Magnum S29640/2006 (76 cm)
Medelstor, medelkraftig, harmonisk, välbyggd hane. Korrekt bett. Bruna ögon. Välburna öron. Lite svag mask. Utmärkt päls och
färg. Lite lösa läppar där pigmentet kunder önskas lite bättre. Tillfredsställande vinklad bak. I rörelse något hastrång bak, fram
något eftergivande mellanhand. Lugnt och trevligt temperament.
1 Ökl, 3 Ökk
Knockando’ s Lord Nelson S44488/2006 (78 cm)
Stor, kraftig, välbyggd hane av excellent typ. Utmärkt huvud. En aning oregelbundet trångt savbett. Utmäkrt mask och pigment.
Välburna ögon. Mörkbruna ögon. God päls och färg. Utmärkt över- och underlinje, hals och vinklar. Stora fria rörelser, fram en
aning eftergivande mellanhand. Gott temperament. Bästa huvud.
1 Chkl Ck, 1 Bhkl, BIM
Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 (76 cm)
Harmonisk välbyggd hane. Utmärkt huvud, lite lågt ansatta öron. En aning lösa läppar. Korrekt bett. Mörka bruna ögon. Något
utflytande mask. Lite trång i skuldran. Välvinklad bak. Fria rörelser bak med bra påskjut. Lite ringlig svans. Utmärkt temperament.
4 Chkl Ck, 4 Bhkl
Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002 (75 cm)
Harmonisk välbyggd hane med utmärkt huvud. Lite lösa läppar där pigmentet önskas lite kraftigare. Lite oregelbundet tångbett.
En aning tillbakansatta öron. Välformade ögon. Lite kort hals. Bra över-, underlinje och vinklar. Goda fria rörelser. Bak parallella
med bra påskjut, fram något maskburnden. Utmärkt temperament. Bästa rörelser.
3 Chkl Ck, 3 Bhkl
Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 (79 cm)
Stor välbyggd hane med bra huvud. Lite lösa läppar. Bra pigment. Korrekt bett. Välburna öron. Lite utflytande mask. God hals,
överlinje och vinklar. Lite uppdragen underlinje och goda, fria, parallella rörelser fram och bak. Något högt buren svans. Utmärkt
temperament.
2 Chkl, 2 Bhkl
Tikar
Boyzone’ s Cash In S38562/2008 (72 cm)
Harmonisk välbyggd tik av excellent typ annu en aning litet huvud i förhållande till kroppen. Korrekt byggd. Bruna ögon. Välburna
öron. God överlinje och vinklar. Utmärkt mask, päls och färg. Fria parallella rörelser. Fram en aning markbunden. En aning högt
buren svans. Utmärkt temperament.
1 Junkl, 1 Junkk Ck, Oplac. Btkl
Lejonklippans Ållsjö-Diva S58572/2008 (69 cm)
Lite lätt byggd tik med ett mycket smalt huvud där stopet önskas mer markerat. Korrekt bett. Brett ansatta bruna ögon. Välburna
öron. Något lång i kroppen. Trång i skuldran. Saknar ännu något bröstdjup och bredd. Något rak bak. I rörelse bak något hastrång
med fri. Haltar fram. Lite högt buren ringlig svans. På grund av rörelse fram KEP.

KEP
Bölelejonet Nilla-Running-North S24180/2008 (71 cm)
Harmonisk mycket välbyggd tik av excellent typ med bra huvud. Korrekt bett. Välformade bruna ögon. En aning tillbakaansatta
öron. Strama läggar med bra pigmentering. God hals och överlinje och vinklar. Tillfredsställande mask, päls och färg. Välansatt
bra svans. Fria rörelser med bra påskjut bak, en aning marktrång. Utmärkt temperament.
1 Ukl, 1 Ukk Ck, 1 Btkl Cert, BIR
Hellcat’ s Nothing Else Matters S19184/2008 (74 cm)
Stor, ännu lite small medelkraftigt byggd tik. Förhållandevis litet huvud. Stop, ögonbrynsbåge kunde önskas mer markerade. En
aning lång i kroppen. Lite kort päls. Utmärkt mask. Moderat vinklad bak, saknar ännu något bredd, men fri och parallell i rörelsen,
fram något vek mellanhand. Utmärkt temperament.
1 Ukl, 4 Ukk Hp
Hellcat’ s One S19181/2008 (75 cm)
Stor och välbyggd tik i rikligt hull. Utmärkt huvud dock kunde ögonbrynsbåge och stop önskas något mera markerade. Välburna
öron. Korrekt bett. Utmärkt mask, pigment och päls. Tillfredsställande vinklar fram och bak. Utmärkt över- och underlinje. Fria
rörelser, paralell bak, fram en aning trång och eftergivande mellanhand. Välburen svans. Utmärkt temprerament.
1 Ukl, 2 Ukk Ck, 2 Btkl
Knockando’ s Precious Piemonte S59129/2007 (71 cm)
Medelstor, medelkraftig, harmoniskt byggd tik som har för dagen något kort pals utan underull. Förhållandevis litet huvud. Korrekt
bett. Välburna öron. Bruna ögon. Utmärkt hals, överlinje och vinklar. Paralell bak i rörelse men inte helt stabil i hasleden. Fram
något eftergivande mellanhand. Något marktrång. Pga att hon inte går helt rent bak och haltar lätt KEP.
KEP
Millijor’ s Tant Gredelin S10539/2008 (70 cm)
Harmonisk, välbyggd tik av excellent typ. Utmärkt huvud, dock kunde önskas något mer markerat stop och ögonbrynsbåge. Lite
lågt ansatta öron. En aning lösa, välpigmenterade läppar. Välformade bruna ögon. God hals, över- och underlinje och vinklar.
Utmärkt mask, päls och färg. I rörelse något hastrång, fram något eftergivande mellanhänder och utåtvridna tassar. Utmärkt
temperament.
1 Ukl, Oplac Ukk
Rudbackens Diva Deluxe S62479/2007 (74 cm)
Stor, kraftigt byggd tik av excellent typ. Kraftig huvud med mycket flat skalle. Stop och ögonbrynsbåge önskas mera markerade.
Korrekt bett. En aning lång i kroppen med utmärkt över- och underlinje och vinklar. Utmärkt mask, päls och färg. I rörelse mycket
trång och hon haltar. Fram parallell. Utmärkt temperament. Pgs hälta priset.
KEP
Terr-Leon’ s Yppige Ylva S56035/2008 (71 cm)
Mycket välbyggd tik av bra storlek. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Välformade bruna ögon. Lite stora öron, välburna. God hals,
över- och underlinje och vinklar. Utmärkt mask, saknar för dagen lite underull. Välburen, lite lång, svans. Goda fria förelser,
parallell bak, fram något eftergivande mellanhand. Utmärkt temperament.
1 Ukl, 3 Ukk Ck, R Btkl
Unique Dogs Juicy Exotic S63810/2007 (70 cm)
Medelkraftig, något långt byggd tik. Huvud där stop och ögonbrynsbåge önskas mera markerade. Korrekt bett. Bruna ögon. God
pigmentering, lite svag mask. Utmärkt päls. Något trång skuldra, lite kort överarm. Moderat vinklad bak och något överbyggd.
Något hastrång bak, önskas mer påskjut. Fram något lös och eftergivande mellanhand med utåtvridna tassar. Välburen svans.
Utmärkt temperament.
2 Ukl
Unique Dogs Merci Gold S63809/2007 (70 cm)
Medelkraftig välbyggd tik med utmärkt huvud, dock kunde stop och ögonbrynsbåde önskas aning mer markerat. Korrekt bett.
Utmärkt mask, päls, och färg. Utmärkt överlinje och vinklar. Fria parallella rörelsen, fram en aning eftergivande mellanhand.
Utmärkt temperament.
1 Ukl, R Ukk
Cevitas Curemida Girl S25854/2007 (71 cm)
Kraftig, välbyggd tik av bra storlek. Utmärkt huvudform där uttrycket präglas av något lågt ansatta öron. Korrekt bett. Lite brett
placerade bruna ögon. Utmärkt mask och pigment och päls. God hals och överlinje och vinklar. Fria rörelser, något marktrång.
Utmärkt temperament.
1 Ökl, 4 Ökk Ck, Oplac Btkl
Dragongårdens Block The Breeze S41518/2007 (70 cm)
Medelkraftig, ännu lite smalt byggd tik med för dagen lite kort pals och saknar underull. Förhållandevis litet huvud med kort
nosparti. Korrekt bett. Bruna ögon. Välburna öron. Moderat vinklad bak. Saknar äänu något bröstdjup och bredd. Något ringlad
svans som bärs högt i rörelse. Något hastrång bak. Något eftegivande mellanhand. Utmärkt temperament.
2 Ökl

Fiva’ s Juicy Fruit S42891/2007 (74 cm)
Stor, kraftig något långt byggd tik som för dagen framstår som något urfälld. Mycket kraftigt huvud, lite maskulint med lösa
läppar något underbett, men tångbett. Något tillbakasatta öron. Mörkbruna ögon. God överlinje och vinklar. Parallella rörelser bak
med utmärkt påskjut. Fram något eftergivande mellanhänder. Väl ansatt och buren svans. Utmärkt temperament.
1 Ökl, 2 Ökk Ck, 4 Btkl
Kixons Kayenne Zulu S55443/2005 (68 cm)
Liten, medelkraftigt byggd tik. Förhållandevis litet huvud med ljusbruna ögon. Korrekt bett. En aning kot i nospartiet och stopet
önskas mer markerat. Välburna öron. Något kort överarm och eftergivande mellanhand med något utåtvridna tassar. Moderat
vinklad bak. Något överbyggd. I rörelse något hastrång fram, utåtvridna armbågar. Högt buren och ringlad svans. Utmärkt
temperament.
3 Ökl
Lejonklippans Queen of Quality S56135/2004 (70 cm)
Kraftig tik av utmärkt storlek, där benstommen kunde önskas kraftigare i förhållande till kroppen. Utmärkt huvud. Korrekt bett.
Välformade bruna ögon. Välburna öron. Pigmentet kunde önskas kraftigare. Rikligt lång kropp. Utmärkt mask och päls. I rörelse
något eftergivande mellanhand, något hastrång. Går på ett spår men fri i rörelsen. Utmärkt temperament.
1 Ökl, 3 Ökk Ck
Leonskall’ s Extreme Exalia S48283/2004 (67 cm)
Liten, medelkraftigt byggd tik. Stopet önskas mer markerat. Korrekt bett. Sankar några tänder pga olycka. Något kort hals.
Utmärkt pigmentering. Moderat vinklad fram och bak. Något ringlad svans. I mycket gott hull. Rörelse önskas kraftigare påskjut.
Något eftergivande mellanhand. Lugn och vänlig.
2 Ökl
Martenlake’ s Mojo The Hope Diamond S36720/2004 (69 cm)
Harmonisk, kraftigt byggd tik dock något small over ryggen. Med kraftiga benstammar. Huvud med korrekt bett. Välburna, lite
stora öron. Mörkbruna ögon. För dagen något urfälld. Saknar lite förbröst. I rörelse parallell bak, något utåtvriden överarm.
Temperament lugn och vänlig.
1 Ökl, 1 Ökk Ck, 3 Btkl
Teamaides Glädje Gumma S21672/2004 (71 cm)
Kraftig, välbyggd tik av bra storlek. Kraftigt huvud med välburna lite stora öron. Något djupt liggande små mörkbruna ögon. Lite
irriterade. Tångbett. I god kondition. Utmärkt hals, överlinje och vinklar. Fria rörelser, parallellt bak något lösa mellanhänder.
Önskas kraftigare påskjut. Lugn och säker.
1 Ökl, R Ökk
Martenlake’ s Mojo Veni Vidi Vici S55533/2001 (68 cm)
Kraftig, harmoniskt välbyggd tik. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Lite utflytande mask. Mörkbruna ögon. En aning eftergivande i
överlinjen. Välvinklad bak. Goda fria rörelser från alla håll. En fantastisk sund hund! Lugn och vänlig.
1 Chkl Ck, Oplac Btkl
Lejonklippans Costa Nada av Quincy S21665/2000 (68 cm)
Kraftigt byggd tik i högt hull. Utmärkt huvud. Korrekt bett. Välformade mörkbruna ögon. Välburna öron. En aning kort hals. Bra
överlinje och vinklar. Något eftergivande mellanhand. Utmärkta rörelser! Väldigt välbevarad gammal dam.
1 Vetkl Ck, Oplac Btkl, BIR-Veteran
Uppfödargrupp
Lejonklippans kennel
En ganska homogen uppfödargrupp av excellent typ. Utmärkta huvuden. Lite variation i benstommar. Prima, goda rörelser, lite
högt ringlade svansar. Lite utflytande masker, men generellt prima substans och typ.
1 Uppfkl Hp, Bästa Uppfödargrupp

