Himmelstalund 2009-08-15

Domare: John-John Johnsson

43 anm.

Valpar
Hanar
Fairytrolls Blue River In Zhoria
S11779/2009
f. 081206
Maskulin, söt, valp. Vackert huvud för åldern. Bra bett, välburna öron, bra hals & rygg, hög i länden, svansen
lite ringlad, bra benstomme. Knappa vinklar bak, rör sig stötigt bak. Vacker päls & färg. Välvisad.
Valpkl 1
Äg. Tobjörn Carlsson
Valpar
Tikar
Lilla Äventyrets Davida
S23240/2009
f. 090210
Söt tikvalp med en bra volym för åldern. Tilltalande huvud m. bra proportioner. Vacker front, bra benstomme.
Bra rygg. Ngt hög i länden. Tillräckliga vinklar bak. Rör sig väl runtom. Mkt välvisad. Trevligt temperament.
Bästa valp!
Valpkl 1 Hp
Äg. Liza Darmell
Lilla Äventyrets Dione
S23241/2009
f. 090210
Alert tik av bra storlek. Bra huvud för åldern & bra mask. Bra hals & rygg. Ngt hög i länden. Tillräckliga vinklar
runtom. Passande benstomme. Rör sig väl från sidan. Visas i för högt hull för dagen.
Valpkl 2
Äg. Anna Lindh
Juniorklass
Hanar
Knickerbockers Very Adjustable
S58206/2008
f. 080830
71 cm. Juniorhane av bra storlek. Kraftigt & bra huvud. Vackra mörka ögon. Välburna öron. Bra hals & rygg.
Ngt hög i länden. Välvinklad fram, ngt knapp bak. Bra benstomme. Rör sig väl från sidan, ngt instabil fram &
bak. Trevligt temperament.
Junkl 1 Junkk 1
Äg. Pirkko Andersson
Unghundsklass
Hanar
Fairytrolls Nox Dedicato Mozart
S69607/2007
f. 071026
72 cm. Kraftigt vackert huvud, tighta bra ögon dock ngt ljusa, bra hals, ngt lös i ryggen. Lång i länden.
Tillräckligt vinkad fram, ngt knappt bak, skulle önska lite mer volym. Rör sig ngt hastrångt & lite utåttåat fram.
Trevligt temperament.
Ukl 2
Äg. Elisabeth Shoaff
Grindvaktens High-Minded Glh
S39986/2008
f. 080421
76 cm. Tilltalande huvud med långt & bra nosparti. Kan önskas mer markerat stop. Ngt kort hals, mkt bra rygg,
vällagd skuldra dock ngt kort överarm. Tillräckliga vinklar bak, utåttåad fram. Ringlar sin svans i rörelse. Rör sig
väl från sidan, ngt löst fram.
Ukl 2
Äg. Susanne Ytterskog
Kungslejonets Attila
S34077/2008
f. 080320
72 cm. Kraftig kompakt hane, kraftigt tilltalande vackert huvud. Mörka bra ögon. Bra hals & rygg. Härlig bredd i
fronten. Välutvecklat förbröst. Tillräckliga vinklar bak. Rör sig mkt bra från sidan dock aningen löst fram.
Ukl 1 Ukk 1
Äg. Marie Ahlgren
Lilla Äventyrets Callisto
S17643/2008
f. 080107
Går ej att mäta. Mkt vackert huvud m bra proportioner. Bra hals & rygg. Aningen hög i länden. Välvinklad fram
& bak, passande benstomme. Rör sig mkt mkt bra från sidan. Ngt lös och vid fram. Priset beroende på
temperament, att han är ängslig.
Ukl 3
Äg. Pia Hemming
Öppenklass
Hanar
SV-09 Altonastigens Kaiser

S50855/2006

f. 060630

76 cm. Hane av bra storlek, vackert kraftigt huvud som ger ett härligt maskulint uttryck. Vackra ögon och bra
pigment. Kort hals. Bra rygg som kunde vara starkare, tillräckliga vinklar fram & bak. Vacker päls & färg. Rör
sig väl från sidan dock ngt trångt bak. Trevligt temperament.
Ökl 1 Ökk R
Äg. Lars-Gösta Johansson
Dragongårdens Simply The Best
S21371/2004
f. 040303
74 cm. Hane av bra storlek, vackert huvud m bred skalle. Välutfyllt nosparti, bra hals, kunde ha starkare rygg.
Aningen hög i länden, tillräckl vinklar fram, ngt knappt bak. Passande benstomme, vackra tassar. Rör sig väl
från sidan, ngt trångt bak. Mkt lösa mellanhänder.
Ökl 2
Äg. Annika Ericksson
Duvasgårdens Paddington
S40725/2008
f. 080430
72 cm. Tilltalande huvud, vackra ögon, välutfyllt nosparti, välburna öron, ngt kort hals. Vällagd skuldra, bra
benstomme, rak i sin vinkling bak. Rör sig väl bakifrån, haltar för dagen & prissätts därför ej.
Ökl KEP
Äg. Carina Linell
Fablernas Young Rebell
S53895/2005
f. 050804
72 cm. Kompakt & bra hane, vackert huvud m bra proportioner. Ngt kort hals, bra rygg. Välburen svans,
välvinklad fram & bak. Passande benstomme. Rör sig utmärkt runtom, showar härligt!
Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert CACIB BIM
Äg. Elisabeth Joelsson
La Dolce Lunas Supersee-me
S48839/2007
f. 070616
74 cm. Vackert huvud, maskulin & bra skalle. Välutfyllt nosparti, fina ögon, tillräcklig hals, vacker överlinje.
Välvinklad fram, ngt kort överarm. Ngt knapp i sin vinkling bak, välutfylld bröstkorg. Rör sig mkt bra från
sidan, dock ngt lös armbågar. Trevligt temperament.
Ökl 1 Ökk 4
Äg. Annika Joakimsson
La Dolce Lunas Supershow-me
S48840/2007
f. 070616
76 cm. Vackert huvud som kunde önskas ha bättre mask. Mörka vackra ögon. Välburna öron av bra storlek.
Välproportionerad i kroppen. Bra hals & rygg. Ngt kort & rak överarm. Bra förbröst och bröstdjup. Ngt knappa
vinklar bak. Rör sig mkt väl från sidan, aningen trångt bak.
Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 3
Äg. Agneta Eriksson
Lorebergs Vampyr
S56593/2007
f. 070730
72 cm. Tilltalande huvud som ger ett maskulint intryck. Välfyllt nosparti, mkt vackra ögon. Aningen hängig i
sina läppar. Bra hals, ngt svag rygg. Välansatt svans. Välvinklad runtom. Bra benstomme. Rör sig mkt väl från
sidan, ännu ngt lösa armbågar. Välvisad!
Ökl 1
Äg. Maria-Helén Andersson
Sjöwildas Eminem
S68287/2007
f. 071029
73 cm. Kompakt hane, vackert huvud m bra könsprägel. Välmarkerat stop, bra bredd i skallen. Bra hals, aningen
lös i sin rygg, välutvecklat förbröst. Välvinklad fram ngt knapp bak. Ngt utåttåad. Rör sig väl från sidan, härligt
temperament.
Ökl 1 Ökk 3
Äg. Annelie Blom
Championklass
Hanar
DKUCH EECH FIUCH SUCH Kwenobe Balfen Shiku
S60393/2006
7. 060613
72 cm. Mkt vackert huvud m bra skalle. Kunde önskas lite bättre pigment. Vacker hals & rygg. Ringlar sin svans
i rörelse. Kraftig & härlig front. Tillräckl vinklar fram, knappa bak. Rör sig vackert som ekipage. Vacker päls &
färg.
Chkl 1 Ck Bhkl 2 R-CACIB
Äg. Petra Junehall
Veteranklass
Hanar
SUCH Fablernas Nalle-Puh
S46382/2001
f. 010707
73 cm. Maskulin vacker veteran som trots sin ålder har ett bra schvung i steget. Bra proportioner & bra massa.
Vacker päls & färg. Bästa veteran.
Vetkl 1 Ck Bhkl 4
Äg. Elisabeth Joelsson

Juniorklass
Tikar
Altonastigens Darkest Light
S60158/2008
f. 080829
70 cm. Tik av bra storlek m ett vackert huvud som redan är riktigt välfyllt. Härlig mask & pigment. Bra hals &
rygg för åldern. Tillr vinklar fram & bak. Rör sig väl från sidan även fram & bak. Ej i bästa päls för dagen.
Trevligt temperament.
Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl R
Äg. Lars-Gösta Johansson
Endless Edens Rainbow Starlight
S62229/2008
f. 080914
68 cm. Söt tik. Vackert huvud som måste utvecklas. Bra mask & pigment. Underbar överlinje. Välvinklad fram,
tillräckligt bak. Passande benstomme. Rör sig väl från alla håll dock lite instabilt fram. Välvisad.
Junkl 1 Junkk 2 Hp
Äg. Annette Berntsson
Knickerbockers Within Temptation
S44540/2008
f. 080606
68 cm. En söt & lätt tik, feminint huvud & vaket uttryck. Bra hals & rygg. Aningen hög i länden. Tillräckliga
vinklar fram & bak. Ej i bästa pälskondition för dagen. Rör sig mkt väl från sidan dock trångt bak. Ängslig &
osäker.
Junkl 3
Äg. Anna Adolfsson-Gomaa
Lejonvindens Smaragd To Teddybear
S52738/2008
f. 080709
66 cm. Tilltalande feminint huvud, bra bett, bra pigment. Vacker överlinje, bra bredd i fronten för åldern,
underbar benstomme. Ngt rak i sin vinkling bak. Rör sig bra från sidan dock ngt marktrångt bak. Trevligt visad.
Junkl 1 Junkk 3
Äg. Angelica Klavbäck
Unghundsklass
Tikar
Bölelejonet Nicki
S24183/2008
f. 080211
68 cm. Feminint & vackert huvud, välburna öron, vacker överlinje. Välvinklad fram, ngt knappt bak. Har en
härlig volym för att inte vara äldre. Passande benstomme. Rör sig mkt bra från sidan. Ett härligt steg, priset pg a
sin ängslighet.
Ukl 2
Äg. Elisabeth Joelsson
Domptörernas Cuddly Four Pawfriend
S38266/2008
f. 080407
69 cm. Bra storlek, feminint vackert huvud. Bra bett & pigment. Bra hals & rygg. Kort överarm annars vällagd
skuldra. Knappa vinklar bak. Bra benstomme, ngt lång i länden. Rör sig mkt bra från sidan dock ngt löst fram.
Ukl 1 Ukk 3
Äg. Anneli Jansson
Fivas MLady Zaphira
S45861/2009
f. 080128
65 cm. Liten tik. Sött huvud ??? kunde önska mer markerat stop. Tillräckligt mörka ögon. Ngt lågt ansatta öron.
Bra hals & rygg. Tillräckligt förbröst, tillräckliga vinklar fram, bra djup i bröstet. Passande vinklar bak. Rör sig
väl från sidan dock ngt löst fram. Trevligt temperament.
Ukl 2
Äg. Anna Lindh
Hellcats Fear Of The Dark
S19186/2008
f. 080201
71 cm. Tik av bra storlek, tilltalande huvud med bra proportioner. Vacker mask & pigment. Bra hals & rygg. Ngt
brant kors. Tillräckl vinklar fram dock ngt utåttåad. Rak i sin vinkling bak. Rör sig bra från sidan när hon vill
dock aningen trångt bak. Ngt ringlad svans i rörelse. Vacker päls & färg.
Ukl 2
Äg. Tommy Strandberg
Johannesdals Alizarin Rose Madder
S32529/2008
f. 080419
68 cm. Utmärkt tik, bra skalle, vackert tilltalande huvud, kunde haft lite mörkare ögon. Välburna öron av bra
storlek. Bra hals & rygg. Välvinklad runtom. Passande benstomme. Kunde haft lite längre steg annars
harmoniska rörelser. Behöver stabiliseras i fronten.
Ukl 1 Ukk 2 Hp
Äg. Camilla Holewa
Katla Chargdottir Av Eik-Sin-Hus
S31089/2008
f. 080128
69 cm. Vackert feminint huvud, välfyllt nosparti. Lätt markerat stop. Välansatta öron. Tillräckligt stram
överlinje, utmärkta vinklar fram. Välutvecklat förbröst. Knappa vinklar bak. Ngt utåttåad fram. Sunda & bra
rörelser från sidan. Tyvärr mkt lösa mellanhänder. Visas i lite högt hull för dagen.
Ukl 2
Äg. Birgitta Strömberg

Sjöwildas Missy Eliot
S68288/2007
f. 071029
70 cm. Vackert huvud m tillräckligt mörka ögon. välburna öron, kort hals, bra rygg. Välansatt svans. Välvinklad
fram ngt knapp bak. Vacker benstomme. Underbara tassar. Rör sig bra från sidan trots sin raka vinkling. Visas i
lite högt hull.
Ukl 1 Ukk 1 Hp
Äg. Maria-Helén Andersson
Öppenklass
Tikar
Birkabazzes Eudicella
S40090/2004
f. 040522
68 cm. Tik m bra storlek, tilltalande utvecklat huvud. Bra pigment, stark hals, ngt vek i sin rygg, aningen hög i
länden, tillräckliga vinklar fram & bak. Tillräckligt förbröst. Rör sig väl från sidan men skulle önska lite mer
fart. Ngt utåttåad fram, vacker färg.
Ökl 2
Äg. Cathrin Lindberg
Domptörernas Windstar
S50846/2006
f. 060706
66 cm. Mkt vacker siluett. Feminint passande, mkt vackert huvud. Vacker överlinje, välutvecklat förbröst, bra
volym i kroppen. Tillräckliga vinklar bak. Bra benstomme. Underbara rörelser runtom. Visar sig på ett underbart
sätt. Championat!
Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 4 Cert
Äg. Anneli Jansson
Dragongårdens Convallana Majalis
S44639/2004
f. 040604
66 cm. Feminint vackert huvud med en bra skalle. Passande ögonfärg, bra pigment, tillräckligt stark överlinje.
Bra vinklad fram dock ngt kort överarm. Välmarkerat förbröst. Tillräckliga vinklar bak. Kunde haft ngt kilo
mindre. Rör sig väl men kunde varit stabilare.
Ökl 1 Ökk 4
Äg. Camilla Holewa
Dragongårdens Proud Mary
S21376/2004
f. 040303
66 cm. Välutvecklat & bra huvud m bra skalle. Välmarkerat stop. Mörka vackra ögon, kort hals, tillräckligt
stram överlinje. Aningen framskjuten skuldra. Knappa vinklar bak, kunde varit ngt kilo lättare. Rör sig bra fr
sidan dock ngt hastrångt.
Ökl 2
Äg. Carina Andersson Östlund
Leodals Angelic Azaya
S53734/2007
f. 070718
67 cm. Underbart huvud m mkt bra proportioner. Riktigt välutvecklat nosparti. Vacker överlinje. Tillräckl
vinklar fram & ngt knappa bak. Rör sig lite stötigt men med ett bra steg. Trevligt visad.
Ökl 1 Ökk 2 Ck
Äg. Angelica Klavbäck
Lilla Äventyrets Andromeda
S33452/2006
f. 060409
67 cm. Kompakt tilltalande tik som för dagen känns lite tung. Feminint & bra huvud med ett härligt uttryck. Bra
hals, lös i sin rygg & hög i länden. Bra vinklar fram men rak i sin vinkling bak. Visas i för högt hull. Rör sig väl
runtom.
Ökl 2
Äg. Pirkko Andersson
Mohinhis Kelly Climbs Kebnekaise
S43930/2007
f. 070509
67 cm. Feminint uttryck, vaket & vackert uttryck. Bred skalle & passande nosparti. Bra hals & rygg dock hög i
länden p g a knappa vinklar bak. Tillräckliga vinklar fram, bra benstomme, ngt utåttåad. Sunda bra rörelser
runtom. Inte i bästa pälskondition. Välvisad.
Ökl 2
Äg. Helena Cedergren
Teamaides Håriga Hulda
S48290/2004
f. 040617
68 cm. Välutvecklat & bra huvud m bra proportioner. Ngt svagt markerat stop, underbar pigmentering. Bra hals
& rygg. Aningen rak överarm, tillräckliga vinklar bak. Vacker benstomme. Vackra tassar. Rör sig väl runtom,
men är inte så alert för dagen.
Ökl 1 Ökk 3 Ck
Äg. Annika Joakimsson
SVCH Teamaides Mamma Mia
S43558/2007
f. 070515
68 cm. En tik av bra storlek. Mkt välutvecklat nosparti, kunde ha ngt mer markerat stop. Vackert uttryck. Vacker
& stark hals, bra rygg, ngn tendens till hög i länden. Tillräckliga vinklar fram ngt knappa bak. Bra benstomme.
Bra rörelser från sidan, bra & stabil bak.
Ökl 2
Äg. Christina Utbult

Vallonbygdens Absolut Raspberri
S40240/2005
f. 050430
66 cm. Vacker & kompakt tik från sidan, mkt vackert huvud m bra bredd i skallen. Bra hals & rygg, ngt hög i
länden. Bra kraft i fronten, knappa vinklar bak, välutvecklat bröstdjup. Rör sig mkt bra runtom. Höjer sin svans
lite i rörelse. Välvisad.
Ökl 1 Ökk R
Äg. Tommy Strandberg
Championklass
Tikar
SVCH SUCH Dragongårdens Mendoza
S52041/2005
f. 050725
70 cm. Mkt vacker tik att titta på med ett vackert tilltalande huvud med en bra mask. Kunde önska bättre
pigment. Mkt vacker överlinje, välvinklad runtom. Vacker benstomme. Bra päls & färg. Rör sig mkt bra från
sidan, ngt trångt bak. Välvisad!
Chkl 1 Ck Btkl 3
Äg. Annelie Forsner
SUCH Kusbolejonet Interesting Surprice
S55348/2004
f. 040802
65 cm. Vacker tik att titta på med ett härligt huvud. Välutvecklat nosparti. Vacker överlinje. Fantastiskt förbröst,
välvinklad runtom. Rör sig trångt bak, annars mkt härliga rörelser. Välvisad.
Chkl 2 Ck Btkl 2 R-CACIB
Äg. Liza Darmell
JWW-08 SUCH La Dolce Lunas Supershine-Me
S48834/2007
f. 070616
70 cm. Underbart huvud m rätt proportioner. Mkt vacker överlinje, välutvecklat förbröst, välvinklad fram & bak.
Kunde haft mer djup & bredd i fronten. Rör sig aningen löst fram annars underbara rörelser. Välvisad.
Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIR
Äg. Elise von Holten
Uppfödarklass
Kennel Dragongårdens
Bra huvuden m mörka vackra ögon. Bra benstommar & volymer. Bra storlekar & könsprägel. Skulle önskas
bättre bakställ. Sunda rörelser. Lycka till i eftermiddag. Bästa grupp.
Uppfkl 1 Hp

