
Askersund 2011-08-13                                       Domare: Leni Finne 

 

Valpar  

Hanar 

 

Lilla Äventyrets Ixion SE12054/2011 f. 2010-11-22 

Tillr. prop. korrekt benstomme, välformat huvud, medel bruna ögon. Önskas mera underkäke, 

korr hals, överlinje. Tillr. förbröst, ngt kort överarm, välformad bröstkorg för sin ålder, korr 

vinklar bak, flexibla rörelser. Bästa valp 

Valpkl 1 m. Hp  Ägare: Pia Hemming 

 

 

Valpar  

Tikar 

 

 

Mohinhi´s Mihnnatz Is My Melody SE16868/2011 f. 2011-01-09 

Korr prop., tillr. benstomme, för dagen ngt överbyggd, korrekt huvudform. Välburna öron, medel 

bruna ögon, kunde ha längre hals korr förbröst, ngt brant skuldra, aningen kort bröstkorg. Ngt 

lång i länden, korr vinklar bak, utm. steglängd, ngt inåtvridna framtassar. 

Valpkl 1 m. Hp  Ägare: Maria Gustafsson 

 

Juniorklass 

Hanar 

 

 

Lejonlyckans Miracle Gentleman SE37359/2010 f. 2010-05-19 

Tillr. prop. och benstomme, ngt kort nosparti, alltför brant stop, önskas mörkare ögon, tillr. hals, 

knappt förbröst. Knappa vinklar fram ännu platt bröstkorg, knappt kors, raka vinklar bak, tillr. 

steglängd, ngt smal bak, mkt lös fram. 

Junkl Good  Ägare: Anneli Lejon 

 

 

Unghundsklass 

Hanar 

 

Knickerbockers Luriga Lapis SE18101/2010 f. 2010-01-15 

Lång i kroppen, kunde ha mera benstomme, korr huvudform, ngt runda medel bruna ögon, 

välburna öron, korr hals, tillr. förbröst, ngt kort överarm. Korr bröstkorg för åldern, ngt knappa 

vinklar bak, platta tassar, tillr. steglängd, ngt trång bak, aningen lösa armbågar. 

Unghkl Good  Ägare: Zophie Larsson 

 

 

 

 

 



Knickerbockers Maffiga Magnetit SE18100/2010 f. 2010-01-15 

Tillr. prop. korr benstomme, korr nosparti, ngt höga ögonbrynsbågar, aningen rundade ögon, av 

tillr. färg, korr hals och överlinje. Knappt förbröst, ännu ngt platt i bröstkorgen, önskas mera 

vinklar bak, korr steglängd, ngt hög svansföring, aningen ostadiga hasor, lösa armbågar. 

Unghkl Very Good  Ägare: Petter Järleskog 

 

Nataqueenies Orion S58338/2009 f. 2009-10-06 

Tillr. prop. och könsprägel, korr benstomme, aningen kort huvud, medel bruna ögon, aningen 

rundad i skallen, ngt kort hals, ryggen kunde vara stramare. Knappt förbröst, brant överarm, tillr. 

bröstkorg för åldern, kunde ha mera vinklar bak, tillr. steglängd, lösa armbågar. 

Unghkl Good  Ägare: Eva Englund 

 

Öppenklass 

Hanar 

 

Con-Cordelias Natural Born Winner S44358/2009 f. 2009-06-07 

Tillr. prop. och benstomme, korr huvudform, ngt runda ögon som kunde vara mörkare, 

oregelbundet bett, knappt förbröst, ngt kort, brant överarm. Korr bröstkorg, ngt brant kors, 

knappa vinklar bak, aningen hög bak, går i kors bak, mkt lös i fronten, diskvalificerad pga. bettet. 

Ökl Disqualified  Ägare: Mikael Olsson 

 

Leonskall´s Kizz Me Claz S30478/2009 f. 2009-03-23 

Tillr. prop. utm. benstomme, korrekt huvudform, korrekta ögon, ngt stora öron, korr hals och 

överlinje. Tillr. förbröst, ngt kort överarm, korr bröstkorg, aningen brant kors, tillr. vinklar bak, 

rör sig trångt bak, löst fram. 

Ökl Very Good  Ägare: Ann-Katrin Hansson 

 

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

Korr prop., kunde ha mera benstomme, korr huvudform, dock kunde nospartiet vara bättre utfyllt 

under ögonen som är ngt nära varandra, korr öron. Tillr. hals, alltför ljusa ögon, knappt förbröst, 

ngt brant överarm, korr bröstkorg, tillr. vinklar bak, idag ngt fattig päls, ngt lösa armbågar. 

Ökl Exc 2  Ägare: Maria Gustafsson 

 

Sjöwildas Eminem S68287/2007 f. 2007-10-29 

Korr prop. och benstomme, trevligt huvud, aningen lösa ögonlock, aningen oregelbundet bett, 

korr ögon och öron, vacker hals och överlinje. Tillr. förbröst, korr bröstkorg, tillr. vinklar fram, 

korr bak, utm. steglängd, ngt lösa armbågar. 

Ökl Exc 1 m. Ck Bhkl 1 CERT BIM  Ägare: Annelie Blom 

 

Juniorklass 

Tikar 

 

Con-Cordelias The One And Only SE38179/2010 f. 2010-05-26 

Tillr. prop. en tik som förhoppningsvis växer, tillr. benstomme, korr huvudform, ngt runda medel 

bruna ögon, kunde ha ngt mer underkäke. Tillr. hals, platt förbröst, brant överarm, korr bröstkorg, 

kunde ha mera vinklar bak, rör sig löst genomgående, korr steglängd, ngt lösa armbågar. 

Junkl Very Good  Ägare: Mikael Olsson 



 

Lejonhjärta Auregia SE52548/ 2010 f. 2010-07-06 
Korr prop. och benstomme, ännu ngt smal i huvudet, med smala käkar, korr ögon och öron, och 

hals, och överlinje. Korr förbröst för sin ålder, ngt brant överarm, tillr. bröstkorg, kunde visas i 

fastare form, ngt uppdragen buklinje. Tillr. vinklar bak, idag ngt fattig päls, tillr. steglängd, ngt 

lösa armbågar. 

Junkl Exc 1  Ägare: Annette Lerjéus 

 

Unghundsklass 

Tikar 

 

Knickerbockers Amorosa Ametist SE18098/2010 f. 2010-01-15 

Ngt lång och lågställd, korr benstomme, trevligt huvud, korr ögon och öron, aningen smala käkar, 

tillr. hals. Korr förbröst, ngt brant överarm, tillr. bröstkorg och bakbensvinklar, idag ngt fattig 

päls, utm. steglängd, ngt lösa armbågar. 

Unghkl Very Good  Ägare: Katarina Ulmehed Eivesson 

 

Knickerbockers Rufsiga Rubin SE18096/2010 f. 2010-01-15 

Ngt lång, tillr. benstomme, korr huvudform, dock aningen smala käkar, ngt lösa ögonlock, kunde 

ha kraftigare underkäke. Tillr. förbröst, ngt brant överarm, korr bröstkorg, välvinklad bak, ngt 

fattig päls, korr steglängd, mkt lös i fronten. 

Unghkl Very Good  Ägare: Pirkko Andersson 

 

NORD JV-10  

Lejonvinden´s Yummie Yam Yam SE12713/2010 f. 2009-12-15 

Korr prop. utm. benstomme, trevligt huvud, utm. mörka ögon, välburna öron. Kunde ha mera 

underkäke, korr hals och överlinje. Tillr. förbröst och frambensvinklar, korr bröstkorg, tillr. 

vinklar fram, korr päls aningen sotig. Utm. steglängd, ngt trång bak, ngt lösa armbågar. 

Unghkl Exc 1 m. Ck Btkl 4 RCERT  Ägare: Jessika Lindberg Junehall 

 

Öppenklass 

Tikar 

 

Knickerbockers Double Stitched S58212/2008 f. 2008-08-30 

Ngt lång och låg, kunde ha mera benstomme. Aningen smalt huvud, korr ögon och öron, tillr. 

hals, korrekt förbröst, brant överarm, korrekt bröstkorg. Visar sig i för högt hull, knappa vinklar 

bak, alltför mjuka mellanhänder, utåtvridna tassar. Tillr. steglängd, alltför hög svansföring, ngt 

lösa armbågar. 

Ökl Good  Ägare: Christina Gustafsson 

 

JEUW-10 Knockando´s  Swedish Rossette S38098/2009 f. 2009-05-07 

Tillr. prop., utm. benstomme, korr huvudform, kunde ha lite mera underkäke, trevligt uttryck. 

Korr. ögon och öron, korr. hals och överlinje, knappt förbröst, ngt kort och brant överarm, tillr. 

bröstkorg och bakbensvinklar. Idag ngt fattig päls, tillr. steglängd, aningen oren i rörelse. 

Ökl Exc 2 m. Ck  Ägare: Ruth Lintonsson 

 

 



La Dolce Luna´s Mega Harmony-Me S39045/2009 f. 2009-05-11 

Aningen lågbent, korr. benstomme, trevligt huvud, ögonen aningen nära varandra, korrekta öron. 

Tillr. hals, korr. förbröst, aningen brant överarm, korr. bröstkorg. Kunde visas i fastare form, 

välvinklad bak, ngt. lösa mellanhänder, korrekt steglängd, ngt. lös i rörelse, aningen orena 

bakbensrörelser. 

Ökl Exc 1 m. Ck Btkl 1 CERT BIR          Ägare: Agneta Eriksson, Anders Rådberg 

 

Leonskall´s Kizz Me Zara S30487/2009 f. 2009-03-23 

Korr. prop., tillr. benstomme, korr. huvudform, vackra ögon, välburna öron, korr. hals och 

överlinje. Knappt förbröst, brant överarm, korr. bröstkorg, välvinklad bak. Idag fattig päls, korr. 

steglängd, aningen trång bak, ngt. lösa armbågar. 

Ökl Exc 3  Ägare: Kathy Karlsson 

 

Pocahontasgårdens Ayana S51312/2006 f. 2006-06-21 

Lång och ngt. lågställd, kunde ha mera benstomme till storleken, aningen litet huvud, vacker 

ögonfärg, välburna öron. Tillr. hals, kraftig bröstkorg, kunde visas i fastare form, utm. förbröst, 

tillr. vinklar fram, kunde ha mera vinklar bak. Korr. päls, tillr. steglängd, ngt. lös i fronten. 

Ökl Good  Ägare: Yvonne Zetterlund 

 

Championklass 

Tikar 

 

NORD UCH  

Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005 f. 2005-08-16 

Korr. prop., rejäl tik m. tillr. benstomme, korr. huvudform, dock ngt. för höga ögonbrynsbågar, 

trevligt uttryck. Korr. öron, tillr. hals, korr. förbröst, ngt. brant överarm, korr. bröstkorg. Kunde 

ha mera vinklar bak, aningen ostabila hasor, tillr. steglängd, idag ngt. lat. 

Chkl Exc 3  Ägare: Monika Haglöf 

 

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

Korr. prop., tillr. benstomme, ngt. runda ögon, som kunde vara mörkare, aningen stora öron, korr. 

hals och överlinje. Tillr. förbröst och bröstkorg, aningen kort överarm, korr. vinklar bak, idag ngt. 

fattig päls. I rörelse ngt. utåtvridna hasor, utm. steglängd, ngt. lösa armbågar. 

Chkl Exc 2 m. Ck Btkl 3  Ägare: Pia Hemming 

 

NO UCH SE UCH 

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

Tillr. prop., korr. benstomme, aningen kort nosparti, ngt. runda ögon av utm. färg, korr. öron, 

tillr. hals, korr. förbröst, kraftig bröstkorg. Tillr. vinklar fram, välvinklad bak, korr. päls, ngt. 

utåtvridna hasor, ngt. för långa och vägvinnande steg för en leonberger. 

Chkl Exc 1 m. Ck Btkl 2  Ägare: Pia Hemming 


