
Hässleholm 2011-05-22              Domare Rob Sansom (valpar) Birgitta Svarstad (vuxna) 

 

Valpar  

Hanar 

 

Gep’s Big Bear’s Cheifblackmocassin SE59628/2010 f. 100907 

Nice for size, good bone, pleasant head and eye. Good mouth, need to settle in topline and 

moves, ok 

Valpkl 3  Äg. Björn Randau 

 

Leodals Bilbao SE61447/2010 f. 100929 

Good for size, lovely head, good neck and topline. Very good bone and body, in good coat and 

moves very well. Bästa valp 

Valpkl 1, HP  Äg. Angelica Klavbäck 

 

Lilla Äventyrets Ixion SE12054/2011 f. 101122 

Lovely head and eyes, very good bone and body, nice topline and hindquaters, moves well for 

age 

Valpkl 2, HP  Äg. Pia Hemming 

 

 

Valpar  

Tikar 

 

Gep’s Big Bear’s Tiger Paw SE59634/2010 f. 100907 

Very nice for size, good bone and body, well developed quarters, needs to settle a little in topline 

but moves well. Needs to gain more self-confidence 

Valpkl 3  Äg. Gina Persson Ekström 

 

Leodals Belize SE61448/2010 f. 100929 

Lovely head and eye, firm in neck and topline, good bone and substance, moves with ease 

Valpkl 1, HP  Äg. Angelica Klavbäck 

 

Lilla Äventyrets Inca SE12056/2011 f. 101122 

Pretty head and eye, good neck + topline, nice bone and substance, moves ok 

Valpkl 2, HP  Äg. Pia Hemming 

 

 

Hanar 

 

Fairytroll’s X-mas Elf Zoran SE14235/2010 f. 091222 

Tillr, storlek, bra prop. Skalle-nos, korrekt bett, välansatta öron, halsen räcker, ännu lätt i 

kroppen, tillr benstomme med god muskulatur, skulle vara bättre vinklad i knä o has. Rör sig lätt, 

ngt trång bak, välskött päls men mkt mellanpäls 

Junkl kv, Very good Äg. Torbjörn Carlsson 

 



Lejonlyckans Miracle Gentleman SE37359/2010 f. 100519 

Ännu alltför luftig, bra prop skalle-nos, korrekt bett, välansatta öron, kunde ha lite mera resning, 

ännu flata revben, kunde ha ett bättre kors, bra lår, hög has, högt ansatt svans, för dagen mitt 

emellan päls, behöver tid 

Junkl kv, Good  Äg. Anneli Lejon 

 

Shimani’s Sieur Athos SE37354/2010 f. 100517 

Rejäl hane, bra huvudtyp men kunde ha bättre ögonfärg, bra mask, välansatta lite stora öron, 

halsen räcker, ännu inte färdig i kroppen, ngt knappt vinklad i knä-has. Kraftig benstomme, bra 

tassar, behöver strama upp sina rörelser, bra pälskvalitet, saknar under ull för dagen 

Junkl kv, Very good  Äg. Susanne Oscarsson 

 

Shimani’s Sieur Porthos SE37355/2010 f. 100517 

Rejäl hane, bra prop skalle-nos, bra mask, bra form på ögonen som kunde varit mörkare, god 

resning, stark rygg, behöver utvecklas i kroppen, önskar bättre kors, starka ben, kunde ha mera 

svikt i sin mellanhand, ngt platta tassar, rör sig med tillr steg, behöver bli fastare, mitt emellan 

päls 

Junkl kv, Very good  Äg. Dennis Ivarsson 

 

Boyzone’s Royal Flush SE38559/2008 f. 080506 

Stor rejäl hund som visas i alltför högt hull, vilket påverkar rörelseschemat, maskulint huvud, 

skallen lite väl bred, korrekt bett, ljusa stora ögon, bra hals, välvda revben, alldeles för mjuk i 

ryggen, överbyggd, skulle vara bättre vinklad i knä-has, tunga oelastiska rörelser, måste banta 

Ökl kv, Sufficient  Äg. Anita Servin 

 

Enjoy Bear’s CC-Cowboy S41259/2007 f. 070527 

Bra modell och könsprägling, välformat huvud, bra uttryck, korrekt bett, välansatta öron, god 

resning, väl välvda revben, bra längd i bröstkorg, kraftiga välmusklade ben, bra tassar, rör sig bra 

från sidan, bra päls av rätt kvalitet 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 3  Äg. Bibbi Ström 

 

Fairytroll’s Blue River in Zhoria S11779/2009 f. 081206 

Bra könsprägel, goda proportioner, maskulint huvud, bra form på ögonen, mkt bra öron, bra 

resning, kunde ha starkare rygg, bra kropp, markerat förbröst, överbyggd kraftig benstomme, kort 

has, lite väl stolt över sin svans i rörelse, rör sig med tillr steg, kunde vara fastare framifrån 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 4  Äg. Torbjörn Carlsson 

 

Gep’s Big Bear’s White Wolf S37255/2009 f. 090417 

Tilltalande hane med goda prop, välformat huvud, bra uttryck, härlig resning, utm kropp, goda 

vinklar runt om, mkt bra ben o tassar, harmoniska rörelser, första klassens uppvisning 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 1, ck, 1BHKL, Cacib, BIM Äg. Gina Ekström Persson 

 

Knockando’s Swedish Rheinpfalz S38096/2009 f. 090507 

Rejäl hane, med bra prop, maskulint huvud, skallen får inte bli grövre, välans öron, korr bett, god 

resning, mkt bra djup i kroppen, kraftig benstomme, bra tassar, rör sig med tillr steg, kunde vara 

fastare framifrån, ngt platta tassar, välskött päls 

Ökl kv, Excellent  Äg. Jane Askfelt 



 

Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210 

Välbalanserad, maskulint huvud, kunde få ännu bättre uttryck med mörkare ögon, välans stora 

öron, bra överlinje, välkroppad, mkt bra benstomme, prima tassar, rör sig väl från sidan, kunde 

vara fastare i sina armbågar, snygg päls av rätt kvalitet, välvisad 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 2, ck, r-cac  Äg. Pia Svedugård 

 

Mathoaka’s Massaj Warrior S23923/2009            f. 090307 

Hane med bra prop, maskulint välformat huvud, undre ögonlock kunde vara fastare, välans öron, 

mkt djup i kroppen, lite brant i korset, vilket visar sig i rörelse, kort has, bra tassar, behöver 

fastare armbågar o stabilare bak, trång o kohasig, snygg i stillastående, får vg pga rörelse 

Ökl kv, Very Good  Äg. Joakim Blom 

 

JWW-10 Vallonbygdens Crazy in Beer S22667/2009 f. 090308 

Tilltalande helhet o balans, vackert huvud och uttryck, välans öron, bra hals o rygg, tillr kropp för 

sin ålder, mkt bra lår, utm benstomme, kort kraftig has, prima tassar, rör sig väl från sidan, kunde 

ha lite fastare armbågar, korrekt pälskvalitet, snygg helhet. Championat! 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 1, ck, 3 BHKL, Cac  Äg. Catrin Eriksson, Monica Sjöberg 

 

DK UCH, ITCH SE UCH Endless Edens Rain S20748/2007 f. 070224 

Kraftig championhane som gärna kunde bli lite slankare, maskulint huvud, mörka vackra ögon, 

bra öron, bra hals, bra djup i kroppen, lite brant i korset, kraftiga välmusklade ben, bra tassar, 

kunde ha lite mer effektiva rörelser bak, bra pälskvalitet 

Chkl kv, Excellent  Äg. Anette Berntsson 

 

DK UCH SE UCH Fairytroll’s Zorakzoran S34228/2005 f. 050504 

Rejäl hane, visas i högt hull, som kunde vara lite mer alert i sina rörelser, bra huvud, fin mask, 

välans öron, god resning, skulle ha en bättre överlinje, bra djup i kroppen, överbyggd, lite knappt 

vinklad i knä-has, utm tassar, tunga oelastiska rörelser, måste slankas ner 

Chkl kv, Very Good  Äg. Maria Andersson 

 

DK UCH SE UCH Gep’s Big Bear’s Good Guy a Leomas  S36484/2006 f. 060410 

Stor rejäl hane, bra prop skalle-nos, ljusa ögon, bra hals o rygg, mkt bra förbröst, bra längd i 

bröstkorgen, tillräckligt vinklad fram, kunde ha ngt bättre kors, behöver få fastare armbågar, rör 

sig lite underställt bak, bra pälskvalitet, för dagen utan underull 

Chkl kv, Excellent  Äg. Mats Hall 

 

CIB NORD UCH SE V-10 Gep’s Big Bear’s Peace S53274/2007 f. 070630 

Välpälsad champ hane i härlig kondition, mask huvud, bra uttryck, välans öron, mkt bra resning, 

god kropp, ngt mjuk i ryggen, kraftiga välmusklade ben, prima tassar, harmoniska rörelser, 

tilltalande 

Chkl kv, Excellent, Chkl kk, 2, ck, 2 BHKL R-cacib Äg. Gina Ekström Persson 

 

 

 

 

 



DK UCH FI UCH KBH V-09 SE UCH WW-08 Knockando’s Lord Nelson  S44488/2006   

f. 060524 

Tilltalande helhet, balans , välprop huvud m bra djup, korrekta öron, bra hals, välkonstruerad runt 

om, kunde ha lite fastare rygg, rör sig väl med bra steg, välskött päls 

Chkl kv, Excellent, Chkl kk, 4 ck  Äg. Björn Tinglöf 

 

Multichamp Knockando’s Qmp Quincy Red S32020/2008 f. 080407 

Stor rejäl hane, mkt bra linjer, snyggt maskulint huvud, kunde haft mörkare ögon, stark överlinje, 

bra resning, välkroppad, markerat förbröst, står korrekt, rör sig med bra steg, mkt bra 

pälsstruktur, lite dåligt underull för dagen, visar sig hela tiden 

Chkl kv, Excellent, Chkl kk, 3, ck  Äg. Ruth Lintonsson 

 

Gep’s Big Bear’s Herethereeverywher S26048/2002 f. 020319 

9,5 år, bra huvud o uttryck, välansatta öron, bra resning, markerat förbröst, välkroppad, 

välvinklad, svansen ser lite fattig ut för dagen, rör sig väl runt om, visar sig hela tiden, B:a 

veteran 

Vetkl kv, Excellent, Vetkl kk, 1, ck, 4 BHKL, R-cac Äg. Maria Andersson 

 

 

 

 

Tikar 

 

Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono SE26865/2010 f. 100315 

Rejäl tik, med bra linjer, fem huvud, lite ljusa ögon, bra öron, tillr resning, stark rygg, bra djup i 

kroppen, kunde önska ngt kraftigare benstomme, välställt kors, bra lår, rör sig lätt o effektivt, 

armbågarna kan bli lite fastare, pälsen behöver få mera struktur 

Junkl kv, Excellent, Junkl kk, 4  Äg. Mats Hall 

 

Knickebockers Amorosa Ametist SE18098/2010 f. 100115 

Snygg modell, välformat huvud, bra uttryck, välansatta öron, bra hals, lite mjuk i ryggen, 

välkroppad, kraftig benstomme, kort has, bra tassar, rör sig lätt o effektivt, bra steglängd, i god 

päls, lovande 

Junkl kv, Excellent, Junkl kk, 2, ck  Äg. Katarina Ulmehed 

 

Knickerbockers Rufsiga Rubin SE18096/2010 f. 100115 

Välprop, bra huvud, ngt ljusa ögon, bra mask, god resning, mkt bra djup i kroppen, god längd i 

bröstkorgen, kraftig benstomme, bra tassar, rör sig med bra steg, kunde bli lite fastare i 

armbågarna, välskött päls som ännu är lite mjuk 

Junkl kv, Excellent, Junkl kk, 3  Äg. Pirko Andersson 

 

Lejonlyckans Miracle A Star Is Born SE37366/2010 f. 100519 

Rejäl tik som kunde vara mera feminin, bra proportioner skalle-nos, lite maskulint uttryck, halsen 

räcker, behöver få en stramare överlinje, god längd i bröstkorgen, lite överbyggd, kraftig 

benstomme, bra tassar, rör sig med tillr steg, i stark fällning, trevligt temperament 

Junkl kv, Very good  Äg. Jannica Åberg 

 



NORD JV-10 Lejonvindens Yummie Yam Yam SE12713/2010 f. 091215 

Stilfull, feminin, vackert huvud, särskilt mörka ögon, god resning, välutv kropp, välställt kors 

med lång välburen svans, kraftig benstomme, bra tassar, ännu ngt mjuk i ryggen, rör sig med bra 

steg. mkt bra pälskvalitet 

Junkl kv, Excellent, Junkl kk, 1, ck, 3 BTKL, Cac Äg. Jessica Junehall Lindberg 

 

Zir Ozzy’s Royal Love von Tulip’s SE18544/2010 f. 100116 

Stor tik, kunde vara lite mer feminin, bra prop skalle-nos, medelstora öron, god resning, stram 

överlinje, bra bröstdjup för sin ålder, lika vinkla fram o bak, rör sig lätt, kan ännu få lite fastare 

armbågar, pälsen ännu mjuk 

Junkl kv, Excellent  Äg. Marie Billqvist 

 

Fairytroll’s X-mas Elf Zoccer SE14237/2010 f. 091222 

Rejäl tik, kunde vara mera feminin, bra prop skalle-nos, medelstora öron, bra hals, behöver få en 

fastare rygg, välvinklad skuldra, överarm, starka ben, bra tassar, står bra rör sig med bra steg, lite 

hastrångt, bra päls 

Ungkl kv, Excellent, Ungkl kk, 2  Äg. Maria Andersson 

 

Knockando’s Winther in Salinas S67089/2009 f. 091104 

Rejäl tik med bra linjer, välformat huvud, blek pigment på nosen, bra öron, bra härlig resning, 

välkonstruerat välställt kors, mkt bra ben, tassar, rör sig med långt steg, lite glad svans mellan 

varven, mkt bra pälskvalitet, visar sig väl 

Ungkl kv, Excellent, Ungkl kk, 1  Äg. Ruth Lintonsson 

 

Lejonkullen Punkt Se Monte Gordo S21418/2010 f. 100129 

Tik som behöver bli mycket smalare, feminint huvud, lite ljusa ögon, välansatta öron, tillräcklig 

resning, lite mjuk i ryggen, väl välvda revben, är lite överbyggd idag, benstomme räcker, lite 

platta tassar, visar sig bra i stående, behöver strama upp rörelserna, måste slankas ner 

Ungkl kv, Very good  Äg. Ingrid Andersson 

 

Boyzone’s Dragonfly S17967/2009 f. 090129 

Bra prop, höjd, längd, behöver gärna bli lite slankare, bra prop skalle-nos, lite stora öron, tillr 

resning, bra djup i kroppen, behöver få en fastare rygg, välställt kors, starka ben, bra tassar, rör 

sig med tillr steglängd, måste bli fastare i sina armbågar, bra pälskvalitet, bra temperament 

Ökl kv, Very good  Äg. Mats Hall 

 

Knockando’s Qmp Quinta Red S32027/2008 f. 080407 

Stor tik som skulle vara mera feminin, maskulint präglat huvud, kunde ha mörkare ögon, stora 

öron, bra hals, väl lång i länden, ryggen måste bli fastare, lätt överbyggd, benstommen räcker, 

behöver bli fastare i rörelser fram, ngt hastrång, välskött päls 

Ökl kv, Very Good  Äg. Kristina Truedsson 

 

Knockando’s Swedish Riverina S38100/2009 f. 090507 

Rejäl tik, som har lämnat det mesta av sin päls hemma, bra prop skalle-nos, välansatta öron, god 

resning, vällagd skuldra, ngt mjuk i ryggen i rörelse, bra lår, kraftiga ben, bra tassar, rör sig med 

långt steg, med korrekt buren svans, trevligt temp 

Ökl kv, Very Good  Äg. Ruth Lintonsson 



 

 

WW-10 La Dolce Luna’s Mega Heavenly-Me S39046/2009 f. 090511 

Rejäl tik, snygg modell, bra form på huvudet, välansatta öron, bra hals, lite mjuk i ryggen, bra 

bröstkorg, markerat förbröst, bra lår, stark has, rör sig med bra steglängd, välskött päls som har 

bra kvalitet 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 3, Ck  Äg. Carina Andersson 

 

La Dolce Luna’s Mega Honey-Me S39049/2009 f. 090511 

Stor tik, med bra prop, huvudet passar till kroppen, kunde ha ngt mer feminint uttryck, bra öron, 

god resning, mkt djup i kroppen, kraftig benstomme, bra tassar, rör sig med långt steg, kunde ha 

lite fastare rygg, mkt välskött päls, visar sig väl 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 2, ck  Äg. Björn Tinglöf  

 

Lejonvinden’s Smaragd to Teddybear S52738/2008 f. 080709 

Välprop i väl högt hull, skallen får ej bli grövre, bra nosparti, välansatta öron, bra hals, lite sänkt i 

ryggen, mkt bra kropp, välställt kors, välvinklad fram o bak, utm benstomme, prima tassar, mkt 

välgående runt om, bra päls 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 1, ck, 4 BTKL, r-cac  Äg. Angelica Klavbäck  

 

Leodal’s Angelic Azaya S53734/2007 f. 070718 

Feminin men alldeles för fet, bra djup i skallen, lite ljusa ögon, bra öron, kunde ha lite mera 

resning, väl välvda revben, lätt överbyggd, lite knappt vinklad bak, kraftig benstomme, bra tassar, 

lite tunga rörelser pga övervikt, måste slankas ner 

Ökl kv, Very Good  Äg. Angelica Klavbäck  

 

Lilla Ävenyret’s Daphne S23242/2009 f. 090210 

Rejäl tik med bra linjer, välformat huvud, lite ljusa ögon, bra hals, lite mjuk rygg, välkroppad, 

mkt bra vinklar runt om, kraftig benstomme, ngt veka handleder, bra tassar, rör sig med bra steg, 

päjlsen ngt mjuk, visar sig hela tiden 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 3  Äg. Pia Hemming  

 

Lilla Äventyret’s Eunike S31619/2009 f. 090320 

Rejäl tik men alldeles för fet, bra prop skalle-nos, kunde ha mera feminint uttryck, välans öron, 

kunde ha lite mera resning, ngt framskjuten skuldra, välställt kors, kraftig benstomme, bra tassar, 

för dagen mitt emellan päls, visar sig väl, får g pga övervikt 

Ökl kv, Good  Äg. Christina Utbult  

 

Skjaergaardens 2 Hot 2 Handle S34082/2008 f. 091014 

Tik med mkt bra linjer, välformat huvud m bra uttrck, bra hals, lite mjuk rygg, välkroppad, mkt 

bra vinklar runt om, kort stark has, örr sig med bra steg, kunde ha fastare armbågar, lång välburen 

svans, bra päls 

Ökl kv, Excellent  Äg. Catrine Undebeck 

 

Skorres Russin S50565/2007 f. 070625 
Substansfull tik, får ej bli grövre i skallen, väl utfyllt nosparti, korrekt bett, utslagen initiv i 

underkäken( vet intyg), bra hals, stadig välutv kropp, kraftig benstomme, bra tassar, rör sig med 



tillr steg, kunde ha fastare armbågar, bra päls i kvalitet 

Ökl kv, Excellent  Äg. Elisabet Andersson 

 

Vallonbygdens Crazy for Nothing S22670/2009 f. 090308 
Tilltalande tik med vackra linjer, snyggt huvud, mörka ögon, saknar P4 i vänster underkäke, bra 

hals, välkroppad, välvinklad, utm, rörelser, bra päls. Ngt lätt kondition för dagen, en kvalitetstik 

som får 0 på grund av tandbortfall enl standarden 

Ökl kv, Disqualified  Äg. Catrin Eriksson 

 

Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f. 090308 
Stor tik, bra linjer, kunde ha något mer feminint uttryck, stora öron, bra hals, vällagd skuldra, ngt 

mjuk i ryggen i rörelse, god längd i bröstkorgen, välställt kors, lång svans, rör sig väl från sidan, 

hastrångt, kunde vara fastare framifrån, bra päls, trevlig 

Ökl kv, Excellent, Ökl kk, 4  Äg. Jennie Trouin 

 

SE UCH Altonastigens Elanor S21180/2004 f. 040219 
Välprop tik, bra huvud skalle-nos, lite ljusa ögon, halsen räcker, lite mjuk i ryggen, lätt 

överbyggd, markerat förbröst, väl välvda revben, ngt knappt vinklad bak, kraftig benstomme, ngt 

veka handleder, rör sig parallellt framifrån, bra pälskvalitet 

Chkl kv, Excellent, Chkl kk, 4, ck  Äg. Per Hall 

 

Multichamp Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 
Tik med bra linjer, vackert huvud, särskilt mörka ögon, välans öron av bra storlek, god resning, 

lite mjuk i ryggen, välkroppad men väl högt hull, mkt bra vinklar runtom, rör sig väl från sidan, 

men alldeles för utåtvridna armbågar och alltför bred front, bra päls vg pga rörelser 

Chkl kv, Very good  Äg. Catrin Eriksson 

 

DK UCH, JWW-08, SE UCH La Dolce Luna’s Supershine-Me S48834/2007  f.070616 
Rejäl tik med mkt bra linjer, tilltalande huvud uttryck, välansatta öron, bra hals och rygg, 

välkroppad mkt bra ben o tassar, välgående runt om, päls av bra kvalitet, trots att hon är lite 

överviktig rör hon sig utmärkt 

Chkl kv, Excellent, Chkl kk, 2, Ck BTKL 2, R-Cacib Äg. Elise von Holten 

 

Multichamp Mathoakas Vårvind S28212/2004 f. 040318 
Mkt tilltalande vackert huvud med rätt uttryck, välans öron, stark överlinje, välkonstruerad, mkt 

välvinklad, rör sig lätt med långa vägvinnande steg, ej i sin bästa päls men kvaliteten är den rätta 

Chkl kv, Excellent, Chkl kk 1, ck, BIR, Cacib  Äg. Elise von Holten 

 

SE UCH NO UCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f.050905 
Feminin men alldeles för fet, vilket visar sig i rörelser, ryggen håller inte, feminint huvud, ngt 

kraftig stop, ngt ljusa ögon, har har hals men den försvinner, väl välvda revben, mkt bra lår, 

kraftig benstomme, bra tassar, tunga rörelser pga övervikt, bra päls 

Chkl kv, Very Good  Äg. Pia Hemming 

 

INTUCH NORD UCH VWW-10 Mathoakas Eihwaz av Runa S51531/2001 f. 010824 
Välprop, vackert uttrycksfullt huvud, välans öron, lång hals, välkroppad, står på bra ben o tassar, 

rör sig med långt steg, bra päls, mkt välbevarad för sina dryga nästan 10 år 



Vetkl kv, Excellent, Vetkl kk, 1, Ck  Äg. Catrine Undebeck 

 

 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Knockando’s 

Grupp bestående av 4 olika kombinationer, familjelika, genomgående sunda, rör sig med bra steg, 

trevligt temperament, bra uppfödararb 

Uppfkl 2 Hp  Uppfödare: Ruth Lintonsson 

 

Kennel Gep’s Big Bear’s 

4 olika kombinationer, typlika, genomgående sunda, mkt välgående, bra pälskvalitet, trevligt 

temperament, utm uppfödararbete, bästa grupp 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Gina Ekström Persson 

 

Avelsgrupp 

DK UCH FI UCH KBHV-09, SE UCH, WW-08 Knockando’s Lord Nelson  S44488/2006 

f.060524  

Avelshunden har väl präglat sina avkommor, 3 är mycket typlika I huvudet, alla inte I sin bästa 

päls för dagen, men sunda och riktiga med härligt temp, bästa gr 

Avkl 1 Hp  Ägare: Björn Tinglöf 

 

  Ägare: Xxxx Xxxx 


