Österbybruk SKK 2010-05-30. Domare valpar: Ragnarsson Patrik
Domare övriga: Kresten Scheel, 50 anm
Valpar
Hanar
Vindarna`s Calypso
S67864/2009
f: 2009-11-24
6 mån välbyggd hanvalp som behöver få mer självf. Välformat huvud, Bra ögonform o färg …
ansiktsuttr. Bra bett. Välplac. öron. Bra hals. Normala vinklar fram. Ngt vecka mellanhänder. Stram
rygg. Välf. Bröstkorg. För dagen lite raka vinklar bak. Bra benstomme. Utm. päls o färg. Bra svans. Rör
sig välbalanserat men kunde ha en självsäkrare attityd. Välvisad.
Valpkl 1
Ägare: Pålsson Ann-Karin
Valpar
Tikar
Gep´s Big Bear´s Swift Hawk
S12621/2010
f: 2009-11-27
6 mån gammal välb tikvalp. Välform. Huvud. Vackara mörka ögon. Välplac. öron. Bra bett. Fint uttr.
Bra hals. Normala vinklar fram. Stram rygg i st Välf. Bröstkorg. Kunde vara genrösare vinklad bak. Bra
ben o tassar. Lovande päls. Bra svans. Kunde ha lite mer påskjut bak. Kunde ha mer påskjut bak, Bra
temp.
Valpkl 3
Ägare: Ahrén Ludvig
Knockando´s Winther in Salinas
S67089/2009
f: 2009-11-04
6 mån gammal Välbyggd tikvalp. Välf. Huvud. Vacka ögon välplac. öron. Bra bett. Bra hals.
Harmoniska vinklar fram o bak. Stram rygg. Välf. Bröstkorg. Utm. ben o tassar. Fin lårbredd. Lovande
päls. Bra svans. Rör sig med bra stil o steg. Kunde vara stabilare i ….. i rörelse. Utm. temp. Välvisad.
Valpkl 2 m HP
Ägare: Lintonsson Ruth
Lilla Äventyres Fantasia
S60585/2009
f: 2009-09-10
8 ½ mångammal välbalnserad tikvalp. Välf. fem. huvud. Välplac. öron skulle föredra mörkare
ögonfärg. Bra bett. Bra hals. Tillr. vinklar fram. Stram rygg. Välf. Bröstkorg. Fin lårbredd. Bra ben o
tassar. Lovande päls. Bra svans. Rör sig balanserat. Behöver bli stabilare fram. Utm temp. Välvisad.
Valpkl 1 m HP BÄSTA VALP
Ägare: Skärström Jane
Vindarna´s Cassandra
S67866/2009
f: 2009-11-24
6 mån gammal. Byggd på fina linjer. Valp m. mörka men ngt runda ögon. Välplac. små fina öron,
trång underkäke. Bra hals. Kunde vara lite torrare. Harmoniksa vinklar fram o bak. Stram rygg. Välf.
Bröstkorg. Utm ben o tassar. Lovande päls. Bra svans. Rör sig välbalanserat. Behöver bli säkrare på sig
själv. Trevligt visad.
Valpkl R
Ägare: Pålsson Ann-karin
Vindarna´s Cloetta
S67865/2009
f: 2009-11-24
6 mån gammal välbal. Tikvalp behöver lite mer självförtroende. Välf. Huvud, mörka men ngt runda
ögon som stör uttrycket. Bra bett. Bra hals. Harmoniska vinklar fram o bak. Stram rygg. Välf.
bröstkorg. Fint markerat förbr. Trevl. Benstomme. Lovande päls. Bra svans. Kunde ha stabilare hasor.
Rör sig med bra steg från sidan. Välvisad.
Valpkl 4
Ägare: Gabrielsson Irene

Juniorklass
Hanar
Go-And-Go
S62449/2009
f: 2009-07-16
6 mån, får inte bli kortare I prop, mkr bra huvud av god längd, utm. Lätt välvd skalle, prima uttryck,
bra halslängd, accep. Ö.linje, välvinklad runtom, fina lätta effektiva röreslser m bra steglängd och
drive bak.
Junkl kv 1 Junkl kk 1 m CK
Ägare: Joelsson Elisabeth
Lejonvinden´s Wackra Wiktor
S57620/2009
f: 2009-08-24
9 mån välprop, mkt bra huvud, pass välv skalle, gorr uttryck, god halslängd, bra ö-linje, välvinklad
runtom, mkt bta päls, lite trång i bakbensrörelser, bra steglängd fr. sidan, kommer utm. emot.
Junkl kv 1 junkl kk 3
Ägare: Elfing Irené
Vallonbygdens Crazy In Beer
S22667/2009
f: 200009-03-08
14, mån, hane avbra stl. Mkt maskulin, välkrop, kraftfullt huvud passande utvecklat nosparti av god
längd, bra stop utm.välv skalle utan ö.drift, bra hals o ö-linje, välvinklad fram önskar mer bak, står i
snygg päls, bra färg, prima rörelser utm. långa steg, lite mjuka handlovar lättutåtvinklade mellan
händer.
junkl kv 1 Junkl kk 2 m HP
Ägare: Sjöberg Monica, Eriksson Catrin
Unghundsklass
Hanar
Lilla Äventyrets Dactil
S23239/2009
f: 2009-02-10
16 månader välprop. moderat stl. Ganska smal i linjer, prima huvud, välutfyllt nosparti, passande
välvd skalle, bra uttryck, utm. halslängd, bra ö-linje, välvinklad runtom, utm. päls fina rörelser m.
långa steg, fortf. lite mjuk i vä. mellanhand.
Ukl kv 1 Ukl kk 3
Ägare: Morell Irene
Lilla Äventyrets Deimos
S23238/2009
f: 2009-02-10
16 månader, snygg hane välprop. Bra stl. Prima huvud m pass välv skalle, bra uttryck för de mörka
ögonen, utm. halso ö-linje, välvinklad runtom, prima päls o färg, prima röresler sett från alla håll,
utm. steglängd, bra drive.
Ukl kv 1 Ukl kk 1 m CK Bhkl 2 CERT CACIB R Ägare: Svedugård Pia
Marenlake´s Bollis Valp
S15598/2009
f: 2009-01-13
16 mån snygg hane, välprop. Bra maskulin, huvud m. välvd skalle, markerat stop, bra uttryck, utm.
hals o ö-linje, gott nosparti, önskar mer vinkling i bakstället, mellanhanden önskas kortare, mkt bra
päls, fina rörelser, prima drive, god steglängd, utnyttjar de vinklar han har bak optimalt, lite mk i sin
vä. handlov ngt utåtvriden.
Ukl kv 1 Ukl kk 2
Ägare: Zedig Tim
Öppenklass
Hanar
Bölelejonet Izor

S31328/2007

f: 2007-03-13

3 år, lite kort i sina propotioner, tilltalande huvud m bra uttryck, utm. lätt välvd skalle, halsen kunde
vara linjer, stramare ö-linje, faller lite bakom skuldran önskas mer tillbakalagd, för öppen vinkling bak
både has o knävinkel, prima päls o färg, accept. Rörelser i fronten kunde önska mer drive och steg
bak.
Ökl kv 2
Ägare: Hellberg Anette, Tillinge Vela
Bölelejonte Oliver-Kakmonster
S42651/2008
f: 2008-04-26
2,5 år bra stl., välprop. Utm. huvud, bra längd, bra uttryck, utm väld skalle, bra hals, kunde vara lite
stramare i ö-linje, välvinklad runtom, mkt bra päls, trånga rörelser fram, ganska bra fr. sidan, önskar
bättre bak.
Ökl kv 1 Ökl kk 4
Ägare: Thörnquist Ann-Lovic
Cevitas Comfortably Numb
S25857/2007
f: 2007-03-05
3 år välprop, maskulin hane m. riktigt bra huvud gott uttryck, utm. välvd skalle & stop, prima hals &
ö.linje, välvinklad runtom, prima päls, fina frontrörelser, utm. drive bak men mkt trånga
bakbensrörelser.
Ökl kv 1 Ökl kk R
Ägare: Höglund Anna
Gep´s Big Bear´s Italian Stallion
S3518/2007
f: 2007-04-09
2,5 år maskulin hane, kunde önskas längre i prop., gnaks bra huvud, önskar lite mer välvd skalle,
passande nosparti, bra hals, kunde vara stramare i sin ö.linje, välvinklad runtom, mkt bra päls, fina
rörelser från alla håll.
Ökl kv 1 Ökl kk 2 m CK Bhkl 4
Ägare: Ekström Persson Gina
Gep´s Big Bear`s Understanding
S53275/2007
f: 2007-06-30
Knappt 3 år, stor maskulin hane, önskas inte större, maskulint huvud kraftfull skale, önskas mer välv,
bra hals, utm. ö.linje, kunde önskas längre i prop. I kroppen, god front, önskas lite mer vinkling bak,
utm. päls, bra frontrörelser, ngt bundna bakbensrörelser, önskas mer drive o steglängd bak.
Ökl kv 2
Ägare: Petersson Ann-Marie
Knockando´s Qmp Quincy Red
S32020/2008
f: 2008-04-07
2 år snygg hane, bra stl, välskuret maskulint huvud m. välvd panna, bra uttr., prima halslängd accept.
ö-linje, mkt välvinklad runtom, bra päls, sunda långa rörelser, utm. drive bak.
Ökl kv 1 Ökl kk 3 m CK
Ägare: Lintonsson Ruth
Kungslejonets Atlet
S34078/2008
f: 2008-03-20
Drygt 2 år, lite kompakt hane, moderat stl. , utm. huvud, bra välvd skalle, moderat lång hals, skuldran
kunde vara mer tillbakalagd, ö-linje kunde vara stramare, lite mjuk i hö. Handlov, önskar en bit mer
vinkling i bakstället, ganska öppen has & knä , accept. Päls, bundna rörelser runtom, vrider ut
armbågarna i rörelse, önskar drive bak.
Ökl kv 2
Ägare: Rudholm Claes-Göran
Kungslejonets Attila
S34077/2008
f: 2008-03-20
2,5 år snygg hane, moderat stl. Prima huvud & uttr., passande välvd skalle, utm hals & ö-linje,
förträffliga vinklar runtom, bra päls, härliga rörelser, effektiva vägvinnande energibesparnade långa

steg.
Ökl kv 1 Ökl kk 1 m CK Bhkl 3

Ägare: Ahlgren Marie

Pocahontasgårdens Ferryside
S43851/2008
f: 2008-05-08
2 årig hane som är lite generad idag, borde vara gladare o mer utåtriktad, bra stl. Lite kompakta prop.
Prima huvud & uttr., bra hals, kunde vara stramare i ö-linje, bra vinklar fram ngt mjuk i sin handlov m.
utåtvridna tassar, rör sig sunt & gott m. långa effektiva steg.
Ökl kk 2
Ägare: Lindqvist Susanne
Segerbergets Bulle-Ett
S44116/2004
f: 2004-06-17
6 årig hane, som behöver få sina tänder rengjorda, utm. huvud, bra hals, ö-linje önskas stramare, bra
frontparti, kunde önska mer vinkling bak, icke i optimal päls idag, önskas mer utv. Bröstkorg, ganska
snygga röresler, mkt glad och charmerande, sunda rörelser.
Ökl 2
Ägare: Aberfors Madelén
Championklass
Hanar
Vilmobackens Forest Gump
S16637/2008
f: 2008-01-06
2 årig snygg hane, prima stl., bra huvud, utm. hals & ö-lnje, välvinklad runtom står i bra päls, prima
fina rörelser, fin steglängd.
Chkl 2 m CK Bhkl R
Ägare: Frönestedt Kerstin
FIuch SEuch Gep´s Big bear´s Peace
S53274/2007
f: 2007-06-30
3 årig hane, snygg & välprop. Riktigt bra hvud, utm. Hals & ö-linje, gott frontparti, välvinklad bak star
I flott pals, snygga & effektiva rörelser m. bra steglängd.
Chkl 1 m CK Bhkl 1 CACIB
Ägare: Ekström Persson Gina
DKuch SEuch Vallonbygdens Born To Run S12471/2006
f: 2005-12-13
4,5 år stor maskulin valprop. Mkt snyggt huvud m. välvd s bra uttryck utm hals, önskar stramare ölinje, faller bakom skuldran mkt. Välvinklad runtom, bra päls, utm. rörelser sett från alla håll, bra
steglängd och drive.
Chkl 3
Ägare: Sjöberg Monica
Veteranklass
Hanar
FIuch SEuch Björntassen Himler
S51221/2002
f. 2000-08-08
10 år gammal snygg hane, flott kondition, stor kredit till ägaren!, prima huvud bra halslängd, accept.
Ö-linje för åldern, välvinklad runtom, rör sig bra m. fin steglängd.
Vetkl 1 m CK
Ägare: Elfving Iréne
Juniorklass
Tikar
Goa-Flickan
S62446/2009
f. 2009-07-16
10 mån snygg tik, lite för kompakt i kroppen, mkt trevligt feminint huvud, bra hals, accept. ö-linje,
välvinklad runtom, rör sig snyggt från alla håll, mkt sunda rörelser.

Junkl kv 1 Junkl kk 1 m HP

Äagre: Joelsson Elisabeth

Grindvaktens Move To The Hill Hci
S51345/2009
f: 2009-07-06
10 mån, tillt tik, bra fem. huvud, m. välvd skalle, utm. hals, kunde vara lite stramare i ö-linjen,
välvinklad fram, kunde behöva lite mer vinkling bak, bra päls, synnerligen överbyggd när hon rör sig,
rör sig med accept. drive bak.
Junkl kv 1 Junkl kk Ägare: Axenhag Mikael
Knockando`s Swedish Rossette
S38098/2009
f: 2009-05-07
12 mån snygg tik, bra stl. Ända mkt feminin, prima huvud med välvd skalle, bra halslängd, mkt bra ölinje, gott frontaparti, bra bröstkorg för åldern, kunde önska mer vinkling i bakstället, mkt bra
frontrörelser, m bra steg, accept drive bak.
Junkl kv 1 Junkl 2 m HP
Ägare: Bagå Eva-Marie
Lilla Äventyrets Electra
S31618/2009
f: 2009-03-20
13 mån, mkt snygg välbyggd, bra stl., excellent huvud & uttryck, bra hals o ö-linje, prima konstruerat
frontparti, excellent bakställ, fina effektiva röresler m- långa steg & drive bak.
Junkl kv 1 Junkl kk 1 m CK Btkl R
Ägare: Gustavsson Maria
Vallonbygdens Crazy For Nothing
S22670/2009
f: 2009-03-08
1 år ngt liten, lite för kompakt tik, snyggt feminint huvud, välvd skalle, bra uttryck, ö-linjen önska
stramare, välvinklad runtom, bra päls, prima effektiva rörelser m. fin drive bak & steglängd.
Junkl kv 1 Junkl kk R m HP
Ägare: Sjöberg Monica
Vallonbygdens Crazy Mix
S22671/2009
f: 2009-03-08
14 mån snygg tik, bra stl. Prima huvud, bra hals & ö.linje, välvinklat frontparti mkt välvinklat bakstäl,
står i utm. päls, fina rörelser sett från alla sidor med bra steglängd.
Junkl kl 1 Junkl kk 2 m CK
Ägare: Troin Jennie
Unghundsklass
Tikar
Cevitas Rock An´Roll Angel
S470007/2008
f: 2008-06-08
20 mån mkt snygg tik m. prima huvud, fin hals, bra ö.linje välvinklad runtom, står i bra päls prima
proportioner i längd på kroppen, mkt snygga effektiva rörelser, m. långa steg.
Ukl kv 1 Ukl kk 2 m CK Btkl 4
Ägare: Skärström Jane
Lilla Äventyrets Daphne
S23242/2009
f: 2009-02-10
15 mån snygg tik, välprop. M. prima långt feminint huvud, m bra uttryck, passand e välv skalle, utm.
hals & ö.linje, prima vinklar runtom, står i utm. päls, snygga effektiva rörelser m. långa steg.
Ukl kv 1 Ukl kk 1 m CK Btkl 3 m Cert
Ägare: Hemming Pia
Öppenklass
Tikar
LP1 LPII Bölelejonte Izadora
S31330/2007
f: 2007-03-13
3 år ganska snygg, bra stl., utm. feminint huvud, bra hals kunde önska stramare ö.linje, bra vinkling

fram önskar mer bak, står i utm. päls, prima effektiva rörelser m. långa steg, utnyttjar de vinklar hon
har bak optimalt m. utm. drive.
Ökl kv 1 Ökl kk 2
Ägare: Karlsson Sonja
Gep´s Big Bear´s Little Snowbear
S57132/2008
f: 2008-07-31
1,5 år välprop. Ganska snygg tik, star I mkt. Tät päls mkt underull, bra feminint huvud utm. hals stram
ö. linje välvinklad runtom, snygga effektiva rörelser, fin drive bak.
Ökl kv 1 Ökl 4
Ägare: Ekström Persson Gina
Lejonlands Naala
S38107/2007
f: 2007-04-18
3 årig tik, välprop., kunde önska lite bättre längd?, lite grov skalle kunde vara lite mer välv, bra hals,
ö.linje kunde vara stramare, lite mjuk i handlovarna, önskas mer vinkling bak, utm. päls, utm.
frontrörelser accept. bak.
Ökl kv 2
Ägare: Gabrielsson Irene
Lilla Äventyrets Capella
S17846/2008
f. 2008-01-07
2 år mkt. snygg tik, välprop. prima huvud, gott utr. Utm hals & ö.linje, bra vinkling runtom, bra päls,
snygga effektiva rörelser med bra drive bak.
Ökl 1 Ökl kk 1 m CK
Ägare: Hemmin Pia
Pochahontasgårdens Ayana
S51312/2006
f: 2006-06-21
3 år snart 4 år, bra tik, välprop. mkt trevligt huvud, bra uttryck god halslängd, accept. ö.linje,
välvinklad runtom, står i snygg päls, hon stramar upp sin ö.linje snyggt när hon rör sig, rör sig m. fina
steg & steglängd, utm drive bak.
Ökl kv1 Ökl kk 3
Ägare: Zetterlund Yvonne
Championklass
Tikar
SEuch Bölelejonets Athena-Pondurosa
S50552/2004
f: 2004-07-04
5 år snygg tik, välprop. prima huvud, kraftfull ända mkt feminin, utm lätt valvd skalle prima hals &
ö.linje, står i snygg päls, rör sig utm från alla håll, bra drive.
Chkl 3 m CK
Ägare: Östlund Malin
FIuch FI V-09 NO V-07 NORDuch NORD V-09
Kusbolejonet Interesting Dream
S55347/2004
f: 2004-08-02
5 årig snygg tik välprop. stilig mkt bra huvud m lätt välvd skalle, prima hals & ö.linje, välvinklad
runtom, bra pälskvalitet men lite öppen idag, super effektiva snygga rörelser m. långa steg, fin drive
bak.
Chkl 2 m CK Btkl 2 CACIB R
Ägare: Eriksson Catrin
NOuch SEuch Sjö Björnens Diva-Di-Leva
S58815/2005
f: 2005-09-05
4,5 år mkt snygg tik, välprop. välbyggd, exc. Huvud, bra uttryck prima hals & ö.linje, fina vinklar fram
exc. Vinklar bak, mkt fin päls, super energi – effektiva rörelser, vägvinnande långa steg.
Chkl 1 m CK Btkl 1 CACIB BIR
Ägare: Hemmin Pia

FIuch INTuch NOuch NO V-04 SEuch
Skjaergaardens Crazy Nut To Mohinhi
S56355/2003
f: 2003-08-02
6,5 år, mkt feminine , bra huvud, bra uttryck, utm. hals, accept. ö-linje, bra front parti, står lite mjuk i
hö. Mellanhand, prima vinklar bak, bra päls, snygga rörelser sett från alla håll, utm. steglängd.
Chkl 4 m CK
Ägare: Gustafsson Maria
Veteranklass
Tikar
LP I LP II SEuch TJH Bölelejonet Xtiha
S18802/2002
f: 2002-01-31
8 årig snygg tik, välprop. mkt bra huvud, prima hals accept. ö.linje, välvinklad runtom, står i snygg
päls, prima rörelser m. utm. steglängd o prima drive, fin för åldern.
Vetkl 3 m CK
Ägare: Karlsson Sonja
SEuch SE V-07 gep´s Big Bear´s Michelle Afeuroman S26046/2002
f: 2002-03-19
8 år mkt. snygg t, välprop. substansfull ändå mkt feminin, prima skuret huvud, utm. hals fin stram i
ö.linje, välvinklad runtom, fin päls, utm. rörelser från alla sidor fin steglängd.
BÄSTA VETERAN!
Vetkl 1 m CK
Ägare: Gustavsson Maria
C.I.B EEch LTch NOuch NORDuch
Martenlake´s Mojo Veni Vidi Vici
S55533/2001
f: 2001-10-10
8,5 år mkt välbehållenmtik välprop. med bra substans prima feminint huvud m. bra uttr., bra hals,
accept. ö.linje välvinklad runtom, fina rörelser bra steglängd.
Vekl 2 m CK
Ägare: Zedig Tim
Avelsklass
C.I.B DKuch EEch FIuch SEuch
kwenobe Balfen Shiku
S60393/2006
f: 2006-06-13
Mkt snygg avelsgrupp! Bestående av fina hundar av bra kvalitet, bra könsprägel. Gratulerar för fin
avelsgrupp !
BÄSTA GRUPP!
Avelkl 1 m HP
Ägare: Junehall Petra
Uppfödare: Hemming Pia Kennel Lilla Äventyrets
Snygg uppfödar grupp mkt. jämna individer av fin kvalitet. Gratulerar till fin uppfödning!
Uppfkl 1 m HP
Uppfödareklass
Uppfödare: Ekström Persson Gina Kennel Gep´s Big Bear´s
Snygg grupp hundar av hög kvalitet, som rör sig gott, prima huvud på alla. Gratulerar till hedersfull
uppfödning!
BÄSTA GRUPP
Uppfkl 1 m HP

