
Stora Stockholm 2010-12-18  Domare:  Åkesson Carin  76 anm 

 

  Juniorklass 

  Hanar 

Lejonkullen Punkt Se de Faro  SE21424/2010  f: 2010-01-29 

Mask hane bra strl, Välformat huvud m bra skallparti, Välplac öron, Utm hals, Tillrckl välvning av 

revbenen, Goda vinklar fram o bak, Rör sig m bra steglängd, Ännu ganska lös o instabil fram, Hög 

svans i rörelse. 

Junkl kv 1 Junkl kk 2  Ägare: Axenhag Mikael 

 

Lejonkullen Punkt Se Do Baril SE21422/2010  f: 2010-01-29 

Mask hane bra huvud o uttr. Utm hals, bröstkorgen saknar ännu den rätta välvningen, lite kort 

bröstben, Idag ganska bakhög, goda vinklar fram lite knappa bak, kunde ha lite mer drive i bakstaget, 

rör sig löst o trångt framifrån, Bra mask o utm. pälskvalitet. 

Junkl kv 2   Ägare: Bock Magnus 

 

Leonskall’s  Lionking  SE26861/2010  f; 2010-03-05 

En tilltalande JR , bra helhet, bra huvud för åldern, Utm mask, Mkt bra överlinje, saknar  ännu 

förbröst o den rätta välvningen av revbenen,  Utm rygglinje o kors, aningen knappa vinkl fram Utm 

bak,  Rör sig väl från sidan, lite instabilt framifrån, Hög svans i rörelse. 

Junkl kv 1 Junkl kk 1 m HP  Ägare: Karlsson Kathy 

 

    Unghundsklass 

    Hanar 

Dragongårdens Darwin At Xmas S12230/2009  f. 2008-12-18 

Mask. hane Mkt vackert välformat huvud m. underbart mörka ögon. Utm. uttr. Bra överlinje tillr. 

volym i bröstkorge,n aningen sluttande kors. Rör sig m. bra steglängd, men är ännu ganska löst 

framifrån. Idag saknar han underull Ut. Ben o tassar 

Ukl kv 1 Ukl kk 4  Ägare: Olson Anders 

 

Gep’s Big Bear’s White Wolf  S37255/2009  f. 2009-04-17 

Tilltalande hane m. bra könsprägel. Fin helhet, vackert välform. Huvud m underbart uttr, bröstkorg 

har tillräckl. Djup i välvning för åldern. Bra rygglinje, utm. kors. Bra skuldra o överarm. Goda vinklar 

bak. Rör sig m. utm- stegläng. Bra päls o färg. 

Ukl kv 1 Ukl kk 1 m CK Bhkl R  Ägare: Ekström Persson Gina 

 

Go-And-Go   S62449/2009  f. 2009-07-16 

En underbar hane m. utm. könsprägel o substans. Vackert välformat huv. Mörka ovala ögon. Utm. 

mask. Mkt bra överlinje. Välvinkl. Rör sig m. utm. steglängd. Idag lite lös i hullet. 

Ukl kv 1 Ukl kk 2 m HP  Ägare: Joelsson Elisabeth 

 

Lejonklippans Äkkinen Utan H S47183/2009  f: 2009-06-29 

En hane m. bra helhet. Vackert välform. Huv. Utm. hals, bröstkorgen behöver ännu lite mer djup. Bra 

rygg, slutt. Kors. Rör sig m. utm. steglängd, lite veka mellanhänder o slätta fötter. Bra pälskvalitet. 

Ukl kv 1    Ägare: Niiranen Ville 



 

Leonskall’s Kizz Me Beppe  S30483/2009  f: 2009-03-23 

Hane m. bra könsprägel. Huv. aningen rund panna, ljus ögon stör uttr. Kunde ha mer mask, 

underkäke, bröstkorgen är ganska kort o grund, saknar ännu den rätta välvn. av revbenen, lite 

knappa vinklar. Ngt bakhög. Rör sig trång bak o löst fram. 

Ukl kv 2   Ägare: Sjöbeck Lars-Åke 

 

Lilla Äventyrets Dactil  S23239/2009  f:  2009-02-10 

En elegant hane, kunde ha ngt. kraft. Nosparti till skallen. Bra uttr. Ngt. blekt läppigment. Utm. 

överlinje, tillr bröstkorg för åldern. Bra förbröst. Utm. vinkl. Rör sig m. utm. drive o bra steglängd, 

kunde ha lite kraf. Benstomme till strl. 

Ukl kv 1 Ukl kk R  Ägare: Gustafsson Maria 

 

Lilla Äventyrets Deimos  S23238/2009  f: 2009-02-10 

Hane m. bra substans o helhet. Välform. Huv- Uttr. Störs av gula ögon. Utm hals tillr. bröstkorg. Bra 

rygg o kors. Goda vinkl. Fram o bak. Rör sig m. bra steglängd men ganska lös framifrån. Trång 

underkäke p.g.a. detta priset. 

Ukl kv 2    Ägare: Svedugård Pia 

 

JWW-10 Vallonbygdens Crazy In Beer S22667/2009  f: 2009-03-08 

En substanfull hane m. utm. helhet. Vackert välform. Huv. Bra uttr. Stark rygg väl välvda revben. Utm. 

vinklar. Rör sig m. bra drive o steglängd lös framifrån, Bär svansen lite högt i rörelse. Utm. päls. Härlig 

benstomme. 

Ukl kv 1 Ukl kk 3 m HP  Ägare: Sjöberg Monica, Eriksson Catrin 

 

     Öppenklass 

    Hanar 

Domptörerna’s Cuddly Hair Ball S38263/2008  f: 2008-04-07 

Stor hane. Mask. huv. Bra uttr. Välplac. öron. Bra hals o rygg lite slutt. Kord. Flata revben lite knappa 

vinkl. Rör sig med tillr. steg trångt o lös fram. Tyvärr ena hörntande plac. Inne i gommen. P.g.a. detta 

0. 

Ökl kv 0   Ägare: Suomela Gili 

 

Fairytroll’s Gorakiki Mayfly  S45507/2007  f: 2007-06-09 

En mask. hane som har aningen  kraftig skalle, mörka vackra ögon, välplac. öron. Bra hals o rygg. Ngt. 

sluttande kors, öppna vinklar både fram o bak, kunde ta ut steget bättre fr. sidan. Rör sig löst fram. 

Hög svans i rörelse. 

Ökl kv 2   Ägare: Gustavsson Tomas 

 

Gep’s Big Bear’s Understanding S53275/2007  f: 2007-06-30 

Hane av bra strl. Huvudet kunde ha ngt. mer utfylln. U. ögonen. Utm. hals. Ngt flata revben. Bra rygg 

mkt. slutt. Kors. Goda vinkl. Fram lite knappa bak. Saknar drive i baksteget. Rör sig m. vida armbågar 

fram. Rullar svansen i rörelse. 

Ökl kv 2   Ägare: Petersson Ann-Marie 

 



Grindvaktens High-Minded Glh S39986/2008  f: 2008-04-21 

Mask. hane m. bra huv. o ittr. Utm. överlinje. Bra välv. Av revbenen lite rak överarm. Bra rygg o kors. 

God bredd i låret. Rör sig m. utm. steglängd. Helheten stör av lite hög svans i rörelse. 

Ökl kv 1 Ökl kk 1 m CK Bhkl 4 CERT Ägare: Ytterskog Susanne 

 

Gullefjuns Smutsfläck  S28562/2005  f: 2005-02-20 

En hane som kunde ha ett huvud m. bättre nosparti o flatare skalle. God hals. Utm. välvda revben o 

bra förbröst. Goda vinkl fram o bak. Rör sig m bra steglängd. Bra pälskvalitet. 

Ökl kv 1 Ökl kk 4 m CK  Ägare: Eriksson Anette 

 

Häxboets Bold Och Beauty Baldo S65102-2008  f: 2008-09-23 

Oacceptabelt temp. 

Ökl kv 0   Ägare: Nordeman Mats 

      

Leonskall’s Kizz Me Claz  S30478/2009  f: 2009-03-23 

En ung hane m. väldigt fin …. Vackert välformat huvud , mörka ögon. Utm. mask. Bra överlinje, tillr. 

bröstkorg för åldern. Utm. vinkl. Fram o bak. Rör sig m. bra drive o utm. steglängd. Ännu aningen 

trång bakifrån. Beh. Ännu lite mer substans i kropp o ben. 

Ökl kv 1 Ökl kk 3  Ägare: Hansson Ann-Katrin 

 

Törndalsgårdens Your´E The Boss S68472/2007  f: 2007-10-22 

Mask. hane. Utm. strl. Välformat vackert huvud. Utm. hals. God bröstkorg. Bra rygg slutande kors. 

Utm. skuldra o överarm. Mkt bra vinkl. bak. Rör sig m. bra steglängd men kunde ha mer drive i 

baksteget. Rör sig lite löst fram i ….. Hög svans i rörelse. 

Ökl kv 1 Ökl kk R  Ägare: Nordqvist Sophie 

 

Villmobackens Franz Jäger  S16635/2008  f: 2008-01-06 

En hane m. vacker siluett. Mask. huvud. Bra uttr. Utm. hals o rygg. Mkt bra förbröst o bröstkorg, 

sluttande kors. Rör sig m bra steglängd. Hög svans i rörelse. Lite plattar tassar. 

Ökl kv 1 Ökl kk 2  Ägare: Theimer Monica 

 

Villmobackens Gösta  S19496/2009  f: 2009-02-01 

En hane som saknar den rätta substansen idag. Huv- är ännu lite smalt. Bra mask, mörka ögon. Utm. 

hals. Bröstkorgen kunde va lite mer välvd i sina revben. Beh. Utveckla förbröstet slutande kors lite 

knappa vinklar bak, kunde ha mer drive i steget. 

Ökl kv 2   Ägare: Theimer Monica 

 

Vindarna’s Balto  S44543/2009  f: 2009-05-28 

En stor hane m. utm. prop. Huvudet har bra prop. Uttr. Störs av lite runda gula ögon. Utm. hals. Bra 

förbröst. Vällagd skuldra, slutande kors o alltför raka vinkl. Bak gör att han saknar den rätta driven i 

steget. Rör sig ngt. löst framifrån, kunde ha mer benstomme till strl. 

Ökl kv 2   Ägare: Susanne Oscarsson 

 

     Championklass 

    Hanar 



FIuch SEuch Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006  f: 2006-10-30 

En stor kraftig hane m. utm. könspräg. Vackert välformat huvud aning runda ögon, välplac. öron. Mkt 

bra överlinje, saknar förbröst, lite rak överarm. Bra volym i bröstkorgen. Goda vinkl. Bak. Rör sig m. 

bra steglängd, lite lösa armbågar framifrån. 

Chkl 4 m CK    Ägare: Lutz Helena 

 

FIuch NOuch SEuch SE V-10 

Gep’s Big Bear’s Peace  S53274/2007  f: 2007-06-30 

En stor hane m. utm. könsprägel. Underbart vackert välformat huvud. Utm. hals. Väl välvda revben 

Utm. skuldra. Bra förbröst sluttande kors. Rör sig trots detta m. utm. steglängd, lite hög svans i 

rörelse. 

Chkl 3 m CK BHKL 3  Ägare: Ekström Persson Gina 

 

DKuch LTch SEuch SLch 

Knockando’s Qmp Quincy Red S32020/2008  f: 2008-04-07 

Hane av bra modell. Mask. huvud aning gula ögon. Välplac öron. Utmärkt halsansättning önska lite 

mer förbröst. God volym i bröstkorgen. Ngt öppna vinklar aning sluttande kors. Rör sig m. bra 

steglängd, bär svansen högt i rörelse. 

Chkl R m CK   Ägare: Lintonsson Ruth 

 

C.I.B DKuch EEch FIuch SEuch 

Kwenobe Balfen Shiku  S60393/2006  f: 2006-06-13 Mask. hane 

som kunde vara en tanke längre, ljuvligt huvud o utr. Bra halsansättning. Mkt- bra bröstkorg o 

förbröst. Goda vinkl. fram lite rak bak i stående. Rör sig harmoniskt m. bra steg. Idag lite fattig päls 

lite hög svans i rörelse. 

Chkl 2 m CK Bhkl 2 CACIB R  Ägare: Junehall Petra 

 

Lejonvinden’s Quality Of Teaddybear S40624/2007  f: 2007-04-28 

Stor hane m. utm. könsprägel,  kunde ha lite bättre mask, väl plac öron, utm, hals, kunde ha lite mer 

förbröst. Bra rygg, goda vinkl fram o bak. Rör sig m. bra steg, kunde ha lite mer gnista i rörelse, kunde 

vara i snyggare pälskondition. 

Chkl opl   Ägare: Söderqvist Chanette 

 

SEuch Mohinhi’s Kaizer Climbs Kebnekaise S43922/2007  f: 2007-05-09 

En tilltalande hane m. vackert välformat huvud, Masken kunde täcka bättre på nospartiet. Mkt. bra 

halsansättning. Välutvecklad bröstkorg m. bra förbröst utm. vinklar både fram o bak. Rör sig utm. 

runt om.  Skulle önskat honom i lite bättre päls idag. 

Chkl 1 m CK Bhkl 1 CACIB BIM Ägare: Gustafsson Maria 

 

DKuch FIuch SEuch  

Vallonbygdens Born To Run   S12471/2006  f: 2006-12-13 

Stor hane, väl könspräglad. Huvud bra prop. Mörka ögon. Utm. hals, kunde ha bättre rygglinje. Väl 

välvda revben men saknar det rätta förbröstet, lång i länden. Goda vinklar, kunde ha lite mer …. I 

rörelserna. 

Chkl opl   Ägare: Sjöberg Monica 



 

SEuch Villmobackens Forest Gump S16637/2008  f: 2008-01-06 

Hane m. vackert välformat huvud. Mörka ovala ögon ger ett bra uttr. Bra överlinje, kunde ha lite mer 

volym i bröstet. Bra skuldra. Ngt. rak bak i stående, lite vecka mellanhänder. Rör sig m. bra steglängd. 

Chkl opl   Ägare: Fredriksson Marina 

 

    Juniorklass 

    Tikar 

Lejonkullen Punkt Se De Roche SE21417/2010  f: 2010-01-29 

JR tik m. bra substans. Välformat huv. m. härlig mask tyvärr störs uttr. Av lite gula ögon. Utm. hals, 

tillr. bröstkorg för åldern. Idag är hon aningen bakhög både i stående o rörelse. Lite knappa vinkl. 

bak, skulle önska henne lite mer avslappnad i rörelse. 

Junkl kv 1 Junkl kk R  Ägare: Axenhag Mikael 

 

Lejonkullen Punkt Se Monte Gordo SE21418/2010  f: 2010-01-29 

Tik m. bra prop. Fem. huvud m. bra uttr. Ngt trång i underkäken. Välplac öron. Bra halsansättning. 

Ännu lite smal i bröstkorg. Idag är hon bakhög. Rör sig m. ganska bra steg fr. sidan men hastrång 

bakifrån, lite lösa armb. framifrån. 

Junkl kv 1 Junkl kk 4  Ägare: Andersson Ingrid 

 

Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss SE12714/2010  f: 2009-12-15 

En mycket tilltalande JR som beh. Mer tid. Huvudet är ännu en aning platt, ljuvliga mörka ögon, mkt. 

bra halsansättning. Utm. förbröst. Ännu lite bakhög. Utm. vinklar. Rör sig m. långta vägvinnande steg 

o härlig drive, lite lös framifrån. 

Junkl kv 1 Junkl kk 3 m HP  Ägare: Hallgren Gunilla 

 

Lejonvinden’s Yummie Yam Yam SE12713/2010  f: 2009-12-15 

En helt underbar JR som ännu beh. Utvecklas i huvudet, men uttr är det bästa tänkbara. Utm. 

halsansättning. Mkt. bra förbröst f. åldern, saknar ännu lite volym i bröstkorgen. Utm. rygg o kors. 

Mkt. bra bredd i låren. Sunda vinklar. Flyter fram i ringen. 

Junkl kv 1 Junkl kk 1 m CK Btkl 2 CERT Ägare: Junehall Petra 

 

Lilla Äventyrets Gemini  SE18313/2010  f: 2010-01-12 

En mkt. lovande 9 mån JR. Huvudet har ännu aningen flackt stop. Ovala ögon. Utm överlinje. Tillr. 

bröstkorg o bröstdjup f. åldern.  Ngt. rak överarm men rör sig trots detta m. energi o bra steglängd. 

Utm benstomme fin strl. 

Junkl kv 1 Junkl kk 2 m HP  Ägare: Lindh Anna 

 

     Unghundsklass 

    Tikar 

Dragongårdens Diwa At Xmas S12234/2009  f: 2008-12-18 

Ungtik m. bra prop. Tilltalande huv. m. milt uttr. Bra överlinje. Bra välvning av revbenen f. åldern, 

kunde ha lite mer bröstdjup. Bra förbröst. Ngt. framskjuten skuldra. Utmärkt bakställ. Skulle önska 

att hon sträckte ut bättre fram och hade lite tätare armbågar. 

Ukl kv 1   Ägare: Junehall Petra 



 

Gep’s Big Bear’s  White Pearl  S37262/2009  f: 2009-04-17 

Ungtik m. långa vackara linjer. Huvudet beh. Ännu få mer bredd. Uttr. Störs av lite runda gula ögon. 

Bra överlinje Tillr. volym i kroppen: Rör sig idag m. mycket lösa armbågar. Vägvinnade steg fr. sidan. 

Ukl kv 2   Ägare: Ekström Persson Gina 

 

Källstorps Asta  S61043/2009  f: 209-09-12 

En tilltalande ungtik som har fina prop. Välformat huv. m. bra mask. Sund o balancerad i sin byggn. O 

vinklar. Rör sig m. långt vägvinnande steg behöver ännu lite substans. 

Ukl kv 1 Ukl kk 1 m CK  Ägare: Eklund Karin 

 

JWW-10 La Dolce Luna’s Mega heavenly-Me S39046/2009  f: 2009-05-11 

En ngt lång tik som har många utm. detaljer, välformat vackert huvud, utm. hals, välkonstruerad 

bröstkorg, Välvinklad tyvärr är hon ganska lång i länden. Rör sig utm. runt om. 

Ukl kv 1 Ukl kk 3 m HP  Ägare: Andersson Carina 

 

Lilla Äventyrets Daphne  S23242/2009  f: 2009-02-10 

En tilltalande tik av bra modell, Välformat huvud som ännu beh. Utvecklas ngt i bredden. Stora öron, 

Mkt bra halsansättning. Saknar ännu förbröst och lite mer volym i bröstkorgen. Rör sig utm. fr. sidan. 

Bra pälskvalitet. 

Ukl kv 1 Ukl kk 4  Ägare: Hemming Pia 

 

Lilla Äventyret’s Davida  S23240/2009  f: 2009-02-10 

Tik m. bra helhet. Välformat huvud lite runda ögon. Välplacerade öron. Bra överlinje. Förbröst o 

bröstkorg bra f. åldern. Välvinklad. Rör sig m. bra steglängd. Ännu lite lös i armbågerna. 

Ukl kv 1 Ukl kk 2 m CK  Ägare: Darmell Liza 

 

Lilla Äventyret’s Fantasia  S60585/2009  f: 2009-09-10 

En tik m. utm prop. Huvudet är alltför smalt i skallen. Bra nosparti. Utm hals. Idag ser hon lite för 

högställde ut. Beh. Mer substans i kroppen. Goda vinklar. Rör sig m. utm. steglängd. Bra pälskvalitet. 

Ukl kv 2   Ägare: Skärström Patrick 

 

Titt-Ut   S62448/2009  f: 2009-07-16 

En fem. tik m. ….. huv. o uttr. Lite stora öron. God volym i bröstkorgen. Ngt. bakhög i stående. Bra 

skuldra. Bra skuldra o överarm. Ngt. sluttande kors lite knappa vinkl. Bak. Rör sig m. god steglängd. 

Ukl kv 2   Ägare: Vallin Ann-Charlotte 

 

Vallonbygdens Crazy Mix  S22671/2009  f: 2009-03-08 

En tik m. utm. prop o mkt. bra könsprgel. Välformat tikhuv. M. bra uttr. Fin öronplac. Utm. förbröst o 

bröstkorg. Mkt. bra skulderplac. Rör sig väl från sidan o framifrån. Men har ngt. utåtvinklade tassar 

bakifrån. 

Ukl kv 1 Ukl kk 2  Ägare: Trouin Jennie 

 

    Öppenklass 

     Tikar 



Bölelejonet Madonna-Made-By-Eddie S14298/2008  f: 2007-12-17 

En fem. tik. Bra strl. Som för dagen visas i alltför högt hull. Välformat huvud ovala ögon. Välplac. 

öron. Väl välvda revben. Bra förbröst lite slutande kors. Rör sig ganska tung idag. Lite veka 

mellanhänder. 

Ökl kv 2   Ägare: Krigh Anne Marie 

 

Bölelejon Ofelia-Kakmonster  S42655/2008  f: 2008-04-26 

Denna tik är idag ganska stressad i ringen och visar sig inte till sin fördel. Hon är tilltalande i 

modellen. Ngt. smalt huvud. Utm. kropp lite veka mellanhänder. Rör sig m. utm. steglängd. Idag inte 

m. typiskt leonberger temp. 

Ökl kv 2   Ägare: Joelsson Elisabeth 

 

Cevitas Come An’ Get It  S47006/2008  f: 2008-06-08 

En tilltalande tik m. utm. Helhet. Ett underbart huvud m. vackraste tänkbara mörka ögon. Mkt. bra 

mask. Utm. hals, rygg o kors. Välkroppad o välvinklad. Rör sig harmoniskt m bra steglängd.  

Ökl kv 1 Ökl kk 1 m CK Btkl R  Ägare: Darmell Liza 

 

Cevitas Curemida Girl  S25854/2007  f: 2007-03-05 

En fem. tik m. bra prop. höjd längd. Välformat tikhuvud kunde ha bättre mask. Bra hals. God volym i 

bröstet. Bra skuldra o överarm. Ngt. knapp viklad bak, litte platta tassar fram. Rör sig med bra 

steglängd. 

Ökl kv 1 Ökl kk 3  Ägare: Svensson Gerd 

 

Cevitas Rock An’ Roll Angel  S47007/2008  f: 2008-06-08 

En tik som har bra helhet till.. huvudet. Mörka ovala ögon ger ett bra uttr. Bra hals saknas ännu lite 

bröstdjup o förbröst. Goda vinkl fram lite knappa bak. Ngt- lång i länden. Rör sig m. bra steg. Vacker 

päls o färg. 

Ökl kv 1 Ökl kk 4  Ägare: Skärström Jane 

 

Fablernas Best Friend  S66534/2004  f: 2004-10-21 

En tilltalande tik som idag är i kraftigaste laget. Välformat huvud, kunde ha lite bättre pigm. På 

läppränderna. Mörka ovala ögon. Ngt. sänkt i ryggen,  goda vinklar. Rör sig trots övervikt väl. Bra ben 

o tassar. 

Ökl 2   Ägare: Lindlöf Ann-Katrin 

 

Leodal’s Angelic Azaya  S53734/2007  f: 2007-07-18 

En tik m. utm. prop. Väl könspräglad m. vackert  välformat huvud. Väl välvda revben. Bra förbröst 

utm. skuldra o överarm. Tillr. vinklar bak. Ngt. kort svans. Rör sig väl från sidan, lite lösa armbågar 

framifrån. 

Ökl kv 1 Ökl R   Ägare: Klavbäck Angelica 

 

Zir Ozzy’s Staying Alive  S59610/2005  f: 2005-09-03 

En underbart vacker tik som idag är tämligen avfälld. Sund o balancerad i prop. o vinklar. Tilltalande 

huvud o uttr. Utm. vinklar kunde ha lite mer gnista i röreslerna. 

Ökl kv 1 Ökl kk 2  Ägare: Undebeck Catrine 



 

    Championklass 

    Tikar 

SEuch Bölelejonet Athena- Ponurosa S50552/2004  f: 2004-07-04 

En aning lång tik. Mkt. vackert fem. huvud. Ovala ögon. Utm. hals. Visas idag i förhögt hull. Väl välvda 

revben. Ngt. lång i länden. Välvinklad fram o bak. Rör sig lite tungt men med bra steglängd. Friserad 

underlinje ??? 

Chkl opl   Ägare: Östlund Malin 

 

SEuch SEvch Dragongården Mendoza S52041/2005  f: 2005-07-25 

Stor o kraftig tik. Väl könspräglad. Mörka ovala ögon. Utm. resning. Väl välvda revben. Ngt. sluttande 

kors. Rör sig m. utm. steglängd. Ngt lös framifrån. Bra pälskvalitet. 

Chkl opl   Ägare: Forsner Annelie 

 

SEuch Dragongårdens Overnight Sensation S21375/2004  f: 2004-03-03 

Fem. tik med utm. prop. tilltalande huvud o uttr. Bra överlinje. Väl välvda revben. Lite sluttande kors. 

Goda vinklar fram o bak. Rör sig med utm. drive. Bär svansen lite högt i rörelse. Kunde vara lite 

stramare fram. 

Chkl opl m CK   Ägare: Junehall Petra 

 

C.I.B FIuch FI V-09 NO V-07 NORDUch NORD V-09 

Kusbolejonet Interseting Dream S55347/2004  f: 2004-08-22 

En mkt. tilltalande tik som har ett underbart vackert huvud o bästa tänkbara uttr. Fina prop. o bra 

substans. Välkroppad o välvinklad. Rör sig m. vägvinnande steg, lite löst framifrån. Bra ben o tassar. 

Chkl 4 m CK   Ägare: Eriksson Catrin, Sjöberg Monica 

 

NORD V-07 SEuch Kusbolejonet Karamell S26713/2005  f: 2005-03-09 

En tik m. vacker helhet. Fem. huvud. Härligt uttr. Utm. hals. Mkt. bra skuldra o överarm. Mkt. bra 

förbröst. Välvinkl. Bak. Rör sig utmärkt runtom, lite hög svans i rörelse stör helhetsintrycket. Bra 

pälskvalitet. 

Chkl 2 m CK Btkl 3 CACIB  Ägare: Hallgren Gunilla 

 

DKuch JWW-08 SEuch  

La Dolce Luna’s Supershine-Me S48834/2007  f: 2007-06-16 

En stor tik m. bra könsprägel. Välform. Huvud m. bra uttr. Välkonstruerad kropp o vinklar. Rör sig 

med långt vägvinnande steg. Utm. ben o tassar. Bra pälskvalitet. 

Chkl R m CK Btkl 3  Ägare: von Holten Elise 

 

DKuch NORD V-08 SEuch SE V-09 SE V-10 WW-08 

Mathoaka’s Vårvind  S28212/2004  f: 2004-03-18 

En mkt. tilltalande tik. Välformat huvud m. ett milt uttr. Bra förbröst o bröstkorg. Utm. skuldra o 

överarm. Välvinkl bakställ m.bra bredd i låret. Rör sig utm. runt om, tyvärr stör hög svans i röresle 

helhetsintrycket. 

Chkl 1 m CK Btkl 1 CACIB BIR  Ägare: von Holten Elise 

 



NOuch SEuch  

Sjö Björnens Diva Di-Leva  S58815/2005  f: 2005-09-05 

En fem. tik m. tilltalande huvud o uttr.. Små välplacerade öron. Mkt. bra överlinje. Urm. Förbröst o 

bröstkorg. Utm. vinklar. Rör sig m. långt vägvinnande steg i härlig drive. Päls på kommande av bra 

kvalitet. 

Chkl 3 m CK Btkl 4  Ägare: Hemming Pia 

 

     Veteranklass 

    Tikar 

Sjö Björnens Yppa-Ypsilon  S57730/2002  f: 2002-09-29 

En feminin tik av den rätta modellen. Vackert välformat huvud, mkt bra uttryck, väl välvda revben. 

Bra förbröst Valvinklad fram o bak, tyvärr haltar denna fian tik idag, pga detta priset. 

Vetkl KEP   Ägare: Bjerkén Ylva 

 

    Avelsklass 

C.I.B DKuch EEch FIuch SEuch  

Kwenobe Balfen Shiku  S60393/2006  f: 2006-06-13 

En grupp bestående av 2 komb. Hanhunden har lämnat fina huvuden o härliga uttr. Hans 

rörelseschema syns tydligt hos avkommorna. Alla med bra substans o prop. 

Avelskl 1 m HP BÄSTA GRUPP Ägare: Junehall Petra 

 

Vallonsbygdens Absolut Raspberri S40240/2005  f: 2005-04-30 

En grupp från samma komb. Alla huvudena tar mkt. av sin mor i både typ o färg. Tiken har lämnat bra 

benstommar goda rörelser, trevligt temp. Till avkommorna. Ett gott avelsarbete. 

Avelskl 1 m HP  Ägare: Strandberg Tommy 

 

    Uppfödarklass 

Axenhag Mikael Kennel Lejonkullen Punkt SE 

En grupp från samma komb. Hundarna är lika i typ och har bra huvuden o uttr. Fina benstommar Bra 

pälsar Ett gott uppf. Resultat 

Uppfkl 1 m HP   

 

Junehall Petra Kennel lDragongårdens 

En grupp bestående av 4 komb. Individerna är otroligt lika i huvud o uttr. De har alla utm. prop. 

sunda vinklar o utm. rörelser. Ett mkt gott uppf. Resultat. 

Uppfkl 1 m HP BÄSTA GRUPP 

  

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


