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Juniorklass 
Hanar 

Lejonvinden's Åskan Of Teddybear SE16012/2011   f. 110108 
Mentalitet ua. Utm tyo, maskuliln junhane, mkt bra storl & proport, mask huv m bra prop, tillr stop, ngt ljusa 
ögon, tånbett, välutv. nosparti, ngt lågt ansatta öron, tillr hals, ngt knappa vinkl, ännu mkt lös i fronten, mkt bra 
benstomme, bra bröstkorg, ngt brant & kort kors, ger glad svans, stablit bakställ m bra bredd välmuskl, välskött 
päls, bra färg & ngt mkt mask, vitt vä framtass. 
Junkl kv Exc junkl kk 2    Äg. Anna Höglund 
 
Lilla Äventyrets Ixion  SE12054/2011   f. 101122 
Mentalitet ua. Utm typ, medelst junior, välbalans, mask. med max längd, mask. huvud, tillr. nosparti, utm. 
pigment, korr bett, bra ögon & öron, ngt öppna läppar, mkt bra hals, överlinje beh. bli stramare, utm benst.  utm 
vinklar & mkt stabil i såväl front som bakställ f åldern, mkt bra kors & svans, starka hasor, bröstkorg är ngt  kort, 
sunda parall. rörels. m. bra påskj. välskött päls, varmare färg önskas, bra mask. 
Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Bhkl 3 Reservcert   Äg. Pia Hemming 
 

Öppenklass 
Hanar 

Cevitas Comfortably Numb  S25857/2007   f. 070305 
Mentalitet ua. Utm typ, mask hane, mkt bra storl & prop, välform. huvud, ngt tunn underkäke, korr bett, fina 
ögon & öron, tillr. hals. överlinje kunde vara stramare, tillr. benst. ngt veka mellanhänder, tillr. vinkl. bra kors & 
svans, tillr. bröstkorg, ngt höga hasor, rör sig väl fr. sidan, trång bak, ok fram, välskött päls av utm struktur & 
färg, vacker mask. 
Ökl kv Exc Ökl kk 4    Äg. Anna Höglund 
 
Knickerbockers Maffiga Magnetit SE18100/2010   f. 100115 
Mentalitet ua men beh. ringträning. Utm typ mask. hane bra storlek & proport. ngt rund skalle & lågt ans. öron 
som också är stora, ngt tunt nosparti, mellanbruna ögon, korr. bett, bra hals & överlinje, tillr. benstomme, ngt 
kort bröstkorg, tillr. vinklad, bra kors & svans, rör sig mkt ovilligt & är baktrång. Bra päls, färg & mask. 
Ökl kv Very Good    Äg. Petter Järleskog 
 
Lejonvinden's Wackra Wiktor  S57620/2009   f. 090824 
Mentalitet ua. Utm typ mask. hane, utm strl & prop. Vackert huvud m. bra rasdetaljer, dock ngt knappt stop, 
korr. bett. väl pigmenterad, fina ögon & öron, mkt bra hals & överlinje, passande benst., ngt framsjkuten skuldra, 
bra ben % tassar, ngt kort bröstkorg, mkt bra kors men ngt hög & ringlad sbans, tillr. vinkl. bak, rör sig bra bak 
men med ngt kort steg fram. Välskött päls, utm. struktur färg & mask. 
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck    Äg. Iréne Holmqvist 
 
Leodal's Bilbao   SE61447/2010   f. 100929 
Mentalitet ua. Ngt liten, men mask, välbalans. hane m. bra proport. Välform. huv. men skallen beh. breddas, utm 
nosparti, tångbett, vilpigment. ngt ljusa ögon, ngt stora  men välburna öron, tillr. hals, överlinjen önskas 
stramare, utm.benst. välvinkl. bröstkorgen beh. utvecklas, mkt bra kors & svans, fina ben & tassar, starka hasor, 
välbalanserade rörelser alla håll, välskött päls av mkt bra struktur & färg, uppspräckt mask. 
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 2 Cert   Äg. Angelica Klavbäck 
 
Leonskall's Kizz Me Claz  S30478/2009   f. 090323 
Mentalitet ua. Mkt god typ, mask. hane, mkt bra strl & prop, ganska bra huvud, men ngt kort nosparti & 
överdrivet halsskinn & läppar stör uttrycket, korr. bett, fina ögon bra öron, tillr. hals, överlinjen önskas stramare, 
ngt kort bröstkorg, tillr. benst, ngt trång & instabil i front, brant kors, rör sig trångt bak, ok fr sidan, ngt kort päls 
men bra färg & mask. 
Ökl kv Very Good    Äg. Ann-Katrin Hansson 
 
Lorebergs Vampyr  S56593/2007   f. 070730 
Mentalitet ua. Mask. hane av utm typ, strl & proport. Välformat huvud mkt bra nosparti, korr. bett, bra ögon & 
öron, ngt knappt stop bra hals & överlinje utm. benst. bra ben & tassar, tillr. vinkl, bra kors & svans, tillr. 
bröstkorg, parall. rörelser & välbalanserade. Välskött päls av bra struktur dock för dagen helt urfälld, bra färg & 
mask. 
Ökl Exc Ökl kk 3    Äg. Helen Andersson 



Championklass 
Hanar 
Hanar 

DKUCH SEUCH Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009   f. 090210 
Mentalitet ua. mask. hane av utm typ. strl & prop. Huv. m. bra ras del. dock stör ljusa ögon ngt. Korr bett, 
underkäken kunde varit lite bredare, mkt bra hals & överlinje, bra benst. ben & tassar, för dagen inte helt i 
kondition med lätt uppdragen baklinje, tillr. bröstkorg, bra kors & svans, stabilt bakställ, sunda parall. rörelser, 
helt urfälld men mkt bra färg & struktur, bra mask. 
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck    Äg. Pia Svedugård 
 
JWW-10 SEUCH Vallonbygdens Crazy in Beer S22667/2009   f. 090308 
Mentalitet ua. Utm typ, substansfull mask. hane, välbalans. i strålande kondition, utm. strl & prop, vackert huv. 
tillr. nosparti korr bett, bra ögon & öron, tillr. hals stark överlinje, utm. benst, ben & tassar, välvinl. & 
välkroppad m. härlig bröstkorg, mkt. bra kors, bra svans i stående hög i rörelse, välbalansedade rörelser m. härlig 
drive. Välskött päls av utm. strukt färg & mängd, utm. mask. 
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR  Äg. Monica Sjöberg, Catrin Eriksson 
 
SEUCH Villmobackens Forest Gump S16637/2008   f. 080106 
Mentalitet ua. Välbalans. mask hane av utm typ strl & prop. Välformat huvud, ngt kort nosparti, fint uttr. 
mellanbruna ögon, korr. bett, ngt knappt pigment, bra öron, bra hals & överlinje, utm benst. ngt veka 
mellanhänder, utm. förbröst & bröstkorg, tillr. vink. mkt bra kors & svans, starka hasor, sunda parall. rörelser, 
välskött päls av bra struktur & färg dock i kraftig fällning, bra mask. 
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 4   Äg. Marina Fredriksson 

 
Juniorklass 

Tikar 
Boyzone's Mother Of Mercy  SE47172/2011   f. 110623 
Mentalitet ua. God typ alltför lätt & gänglig junior som beh. tid till utvckl. Fem. huvud, alltför snipigt nosparti 
saxbett saknar båda M3, bra ögon, tillr hals, karp överlinje, klen benstomme, otill. vinkl. mkt platt & outveckl. i 
kroppen brant kors, höga hasor, rör sig obalanserat m. lösa armbågar & för kort steg, tunn päls, men bra färg & 
mask. 
Junkl kv Good     Äg. Camilla Engström 
 
Boyzone's Twilight Zone  SE47175/2011   f. 110623 
Mentalitet ua. Fem. tik, bra strl & prop., välform. huvud tillr. nosparti, ngt knappt stop, korr. bett, saknar M3 vä, 
bra ögon & öron, tillr. pigm. tillr. hals. överlinjen beh- stramas upp, ngt framskljuten skuldra & överarm, 
passande benst. bra ben & tassar, tillr. bröstkorg, bra kors & svans, parallella rörels men ngt stel i front. Välskött 
päls av bra strukt färg & mask. 
Junkl kv Exc     Äg. Kerstin Frönestedt 
 
Fablernas Ojojoj O-koll  SE27346/2011   f. 110323 
Mentalitet kunde ha lite bättre självförtr. Utm typ medelstor m. bra proport, fem. huvud men för tunt & klent 
nosparti, korr bett, mellanbruna ögon, bra öron, bra hals & överlinje, passande benst. bra ben & tassar, välformad 
bröstkorg, bra kors & svans, stabilt bakställ m. starka hasor, kunde ha mer muskler, sunda välbalans. rörelser m. 
bra drive, ngt urfälld päls men bra strukt. mängd & färg, uppspräckt mask. 
Junkl kv Exc Junkl kk 4    Äg. Anna Ehrling 
 
Leonskall's Numera Drömbjörn  SE51209/2011   f. 110718 
Mentalitet ua. Fem. bra strl & prop, ännu ngt obalanserad & beh. tid till utveckling, ganska bra huv. men både 
nosparti & skalle beh. breddas, korr. bett, mellanbruna ögon, ngt knappt stop, bra hals & överlinje, flat bröstkorg, 
knappa vinkl. fram, tillr. bak, ngt brant kors & hög svans, svaga mellanhänder & lösa tassar, rör sig inte i balans, 
mkt slarvig i fronten. bra päls, färg & mask. 
Junkl kv Very Good    Äg. Ann-Katrin Hansson 
 
New Love Von Löwengarten  SE29085/2011   f. 110101 
Mentalitet ua. Utm typ strl & prop, tilltalande jun. m. fem. huv. & uttr. tillr nosparti ngt knappt stop, mellanbruna 
ögon, tångbett, ngt stora öron, mkt bra hals & överlinje, passande benst. tillr. vinkl. bra ben & tassar, 
välmusklad, bra bröstkorg, mkt bra kors & svans, sunda rörelser dock ngt tät bak. Välskött päls av bra struktur 
mängd & färg, mkt bra mask. 
Junkl kv Exc Junkl kk 2 Ck    Äg. Anne Marie Krigh 



Skjaergaardens Copy My Attitude SE56062/2011   f. 110719 
Mentalitet ua. Utm, typ strl & prop, tillr. välutv. junior, fem. vackert huv. m. fina rasdetaljer dock önskas torrare 
ögon, korr. bett, mkt bra hals & överlinje, välvinkl. välkroppad passande benst. fina ben & tassar, utm kors & 
svans, välbalanserade sunda rörelser, välskött päls av utm. strukt mängd & färg, vacker mask. 
Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Btkl 4 Reservcert   Äg. Elise von Holten 

 
Unghundsklass 

Tikar 
Leodal's Belize   SE61448/2010   f. 100929 
Mentalitet ua. mkt tilltalande ungtik av hög klass, utm typ, strl % proport, underbart huv. m. fina rasdetaljer, korr 
bett, vacker siluett, utm hals & överlinje, passande benst. välvinkl. välkroppad, fina ben & tassar, utm kors & 
svans, synnerligen välgående med härlig balans & utstrålning. Välskött vacker päls av utm strukt., mängd & 
färg, vacker mask. 
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM   Äg. Angelica Klavbäck 
 
Nordanlejonets Corona   SE17073/2011   f. 110114 
Mentalitet ua. Fem tik bra strl & proport, välform. huv. mkt bra nosparti, tångbett, mellanbruna ögon, bra hals & 
överlinje, för dagen knappa vinklar & platt i kroppen, tillr. benst. bra ben & tassar, ngt brant kors, bra svans, 
parallella rörelser, höga hasor, rör sig m. ngt kort steg, för dagen helt urfälld men bra strukt färg & mask. 
Ukl kv Very Good Ukl kk 2    Äg. Anna Ehrling 

 
Öppenklass 

Tikar 
Duvasgårdens Sweet Soya  SE26601/2010   f. 100303 
Mentalitet ua. Fem tik av bra stl & prop. Ganska bra huv men nospartiet kunde vara lite kraftigare, korr bett. Ngt 
ljusa ögon, mkt bra hals & överlinje, tillräckl. vinklar, bröstkorgen är för grund & kort vilket ger ett luftigt 
intryck. Stabilt bakställ med starka haser. Sunda välbalanserade rörelser, bra färg päls & mask. 
Ökl kv Exc Ökl kk 2    Äg. Adela Mickelsson 
 
Eshita von Der Aigner-Obermühle S61210/2009   f. 090611 
Mentalitet ua. Utm typ strl & prop. Substansfull m bra helhet, fem. välform huv. m. bra rasdetaljer, korr. bett, bra 
hals & överlinje, välkroppad, tillr. vinkl, ngt veka mellanhänder, passande benst. ngt brant kors, glad svans, 
sunda parallella rörelser, välskött päls av utm strukt. färg & mängd. Vacker mask. 
Ökl kv Exc Ökl kk 1    Äg. Marina Fredriksson 
 
Leodal's Angelic Azaya  SE53734/2007   f. 070718 
Mentalitet ua. Mkt god typ storl & proport. fem. huvud ngt runda ögon, bra nosparti, ngt rund skalle, tångbett, 
bra hals & överlinje, passande benst. bra ben & tassar, välmusklad, ngt överbyggd, tillr. vinkl. brant kors, bra 
svans. Välskött päls av bra struktur dock för dagen inte i full längd. Bra färg & msak. 
Ökl kv Exc Ökl kk 3    Äg. Angelica Klavbäck 

 
Championklass 

Tikar 
SEUCH Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004   f.040704 
Mentalitet ua. Substansfull fem. tik, utm typ strl & proport. Snart 8 år i strålande kondit. fem. välform. huv. m. 
bra rasdeteljer, korr. bett, utm hals & överlinje, passande benst. välvinkl. välkroppad, bra kors & svans, sunda 
rörelser men åldern tar ut sin rätt, välskött päls, mkt bra färg & mask. 
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck    Äg. Malin Östlund 
 
C.I.B FIUCH FI V-09 NO v-07 NORDUCH NORD V-09  
Kusbolejonet Interesting Dream  S55347/2004   f. 040802 
Mentalitet ua. Synnerligen tilltalande ch.tik av hög kval. Utm typ strl & proport. Underbart huvud & uttr. med de 
bästa rasdetaljer man kan önska! Korr. bett, bra hals, överlinjen kunde vara stramare, utm. benst. & vinkl. Mkt 
bra kors & svans, härliga välbalans. rörelser. Välskött päls av utm. strukt & färg dck för dagen urfälld. Vacker 
mask. 
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 3  Äg. Catrin Eriksson, Monica Sjöberg 



SEUCH Lejonvinden's Smaragd To Teddybear S52738/2008   f. 080709 
Mentalitet ua. Synnerligen tilltal. ch.tik full av kval. Utm typ storl & proport. Vackert fem. huv. m. fina 
rasdetaljer, korr. bett, pass. benst. fina ben & tassar, välkroppad, välvinkl. Utm kors & svans. Sunda välbalans. 
rörelser. Välskött pälsa i utm kondition. Vacker färg & maska. Päls av mkt bra struktur. 
Chkl kv Exc Ckl kk 1 Ck Btkl 2    Äg. Angelica Klavbäck 
 


