
Avesta 2012-06-16  Domare: Carin Åkesson 22 anm. 
 

Valpar 
Hanar 

Mohini's Neptun Of Northern Night SE55229/2011   f. 110917 
En tilltalande och harmoniskt byggd hanvalp. Välformat huvud för åldern med mkt bra mask. Utm överlinje, 
välvälvda revben, välvinklad, utm bredd i låret, rör sig med bra steglängd & drive. Utm pälskvalité. 
Valpkl 1 Hp     Äg. Maria Gustafsson 
 

Valpar 
Tikar 

Lejonvinden's Ögonglimt  SE63278/2011   f. 111123 
En feminin tik, som för dagen är lite högställd. Välformat tikhuv. m. bra uttryck. Bröstkorgen är ännu ganska flat 
i sina revben och behöver med djup, utm hals, bra kors & svansansättning, välvinklad fram, rör sig med bra 
steglängd från sidan m. mkt trängt bakifrån & löst framifrån. Behöver mer tid att utvecklas. Bra pälskvalité. 
Valpkl 2     Äg. Marita Nordin Olafsen 
 
Mohini's Naomi Of Northern Night SE55233/2011   f. 110917 
En fem. tikvalp m härlig substans för åldern, tillt. tikhuv. med bra uttryck. Utm överlinje, välvälvda revben, utm 
rygg & kors, välvinkl. Rör sig m utm steglängd & bra drive, mkt bra ben & tassar, har ännu mkt babypäls. Bästa 
valp! 
Valpkl 1 Hp     Äg. Maria Gustafsson 
 

Juniorklass 
Hanar 

Grindvaktens Summertime Rock Amk SE29968/2011   f. 110327 
En mask hane av utm stl. Tillr. bredd i huv. för åldern, bra överlinje, bröstkorgen har ännu ganska flata revben 
och behöver mer djup, utm. skuldra, bra vinklar, aningen sluttande kors, rör sig med god steglängd från sidan 
men mkt osunt & instabilt framifrån, rullar svansen över ryggen stundtals. 
Junkl kv Good     Äg. Irene Engström Snabb 
 

Unghundsklass 
Hanar 

Dragongårdens Rackarunge  SE47456/2010   f. 100617 
En mask. hane som är aningen lång, underbart vackert huv m. härligt uttryck. Utm resning, välvälvda revben, 
men kunde ha lite mer förbröst, lite lång i länden, utm. kors & svansans., rör sig m. långt vägvinnande steg, ännu 
lite instabilt framifrån. 
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 3 Cert   Äg. Marie Ahlgren 
 
Gombo-Bumbi   SE53111/2010   f. 100707 
En hane . utm proportioner, huv. har aningen kraftigt markerat stop & ngt rund skalle, tillr. hals. Ännu lite grund 
i bröstkorgen, utm. rygg & kors, bra skuldra & överarm. Lite knappa vinklar bak, rör sig m. bra steglängd, ännu 
instabilt framifrån. 
Ukl kv Very good Ukl kk 3    Äg. Mariette Lilja 
 
Mohinhi's Mohrritz Is My Melody SE16866/2011   f. 110109 
Hane m. vackert välf. huv. uttrycket störs av lite hårlösa partier. Utm överlinje, bröstkorg har utm. välvning av 
revbenen, & väl utv. förbröst, bra skuldra & överarm, ngt knapp vinkel i hasen. Rör sig m. vägvinnande steg, ngt 
löst framifrån, utm. päls. 
Ukl kv Exc Ukl kk 2 Ck Bhkl 4 Reservcert   Äg. Maria Gustafsson 

 
Öppenklass 

Hanar 
Lejonvinden's Wackra Wiktor  S57620/2009   f. 090824 
En mask hane av utm stl, mkt vackert huv. Mörka ögon & välpl. öron, utm bröstkorg & förbröst. Lite lång i 
länden, välv. skuldra & överarm. Utm bakställ m. bra bredd i låret, rör sig m. vägvinnande steg ngt löst fram, 
tyvärr rullar han svansen över ryggen stundtals i rörelse. 
Ökl kv Very good Ökl kk 1    Äg. Iréne Holmqvist 



Championklass 
Hanar 

SEUCH Grindvaktens High-Minded Glh S39986/2008   f. 080421 
En stor kraftig hane av utm könsprägel, mkt bra proportioner. Välf. huv. m. bra uttryck, utm. överlinje, ngt smal i 
bröstkorgens främre del. Välvinklad, rör sig m. bra steglängd, lite hög/rullad svans i rörelse, bra pälskvalité. 
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2 R-CACIB   Äg. Susanne Ytterskog 
 
JWW-10 SEUCH Vallonbygdens Crazy in Beer S22667/2009   f. 090308 
Hane med mkt vacker helhet, synnerligen vackert huv. m. bra uttr. Utm överlinje, god välvning av revbenen, 
utm. rygglinje, utm. vinklar. Rör sig mkt väl från sidan, men har lite lösa armbågar fram. Tyvärr störs 
helhetsintrycket lite av högt/rullad svans i rörelse, utm. päls, mkt bra mask. 
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR  Äg. Monica Sjöberg, Catrin Eriksson 
 

Juniorklass 
Tikar 

Duvasgårdens Trendy Twiggy  SE55242/2011   f. 110823 
En tillt. juniortik, 9 mån gammal m. tillt. huv. och uttr. Utm. hals, välvälvda revben för åldern, lite lång i länden, 
ännu lite bakhög i stående. Utm vinklar, rör sig m. långt vägvinnande steg. Lovande!  
Junkl kv Exc Junkl kk 2    Äg. Margareta Mix 
 
Fablernas Ojojoj O-Koll  SE27346/2011   f. 110323 
En synnerligen tillt. junior, fem. m. vackert huv & bra uttryck. Utm. överlinje m. stark, stabil rygg. Utm. förbröst 
& bröstkorg, utm. vinklar, rör sig m. vägvinnande steg & drive, mkt lovande! 
Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Btkl 2 Cert   Äg. Anna Ehrling 
 

Unghundsklass 
Tikar 

Leodal's Belize   SE61448/2010   f. 100929 
En fem. tik m. vackert huv & uttr. Mörka ögon, mkt bra förbröst & bröstkorg. Stark fin rygg, lite lång i länden, 
utm. vinklar. Rör sig m. härlig drive & långt vägvinnande steg. Tyvärr bär hon svansen högt & in över ryggen i 
rörelse vilket stör helheten. 
Ukl kv Very good Ukl kk 1    Äg. Angelica Klavbäck 
 

Öppenklass 
Tikar 

Artemis Brynhild  S50271/2008   f. 080721 
En fem. tik . tillt. huv. & uttryck, bra mask, utm. överlinje. Aningen smal i bröstkorgens främre del, ngt lång i 
länden, välvinkl. fram ngt knappa vinklar bak. Kunde ha lite mer drive i baksteget, rör sig lite instabilt framifrån, 
bra pälskvalité. 
Ökl kv Exc     Äg. Rose-Marie Smedbakken 
 
LPI LPII LPIII Bölelejonet Izadora S31330/2007   f. 070313 
En fem. tik m bra substans som kunde ha aningen mer benhöjd. Välformat huv. Kunde ha en bättre markerad 
mask. Välvälvda revben, goda vinklar fram & bak, rör sig väl runt om, bra pälskvalité. 
Ökl Exc Ökl kk 3    Äg. Sonja Karlsson 
 
Cevita's Rock An' Roll Angel  S47007/2008   f. 080608 
En stor tik som är ngt lång, huv. har aningen långt nosparti, utm. hals, lite smal i bröstkorgen, bra rygg & kors, 
goda vinklar fram & bak, rör sig m. bra steglängd men lite instabilt fram. 
Ökl kv Exc Ökl kk 4    Äg. Patrick Skärström 
 
Duvasgårdens Sweet Soya  SE26601/2010   f. 100303 
En fem. tik som har ganska smalt huv. Kunde ha vänligare blick, utm. hals, ännu lite grund & outv. i sin 
bröstkorg, bra förbröst, ngt lång i länden. Aningen framskjuten skuldra, rör sig m. bra steg, lite trångt fram & 
bakifrån. 
Ökl Very good     Äg. Adela Mickelsson 



LPI Lejonvinden's Rubin Of Teddybear S14990/2008   f. 071203 
En fem tik av bra stl, fem. huv. lite ljusa ögon, underkäken är trång & ger inte tillr. plats för hörntanden i 
underkäkens vänstra sida. Utm. hals, bra subst. i bröstkorgen, lite sluttande kors, kunde ta ut baksteget lite mer i 
rörelse. 
Ökl kv Very good    Äg. Marita Nordin Olafsen 
 
Leonskall's Kizz Me Zara  S30487/2009   f. 090323 
Tik på mindre sidan med vackert huv. och bra uttr. Utm. mask, utm. överlinje, kunde ha lite mer volym i 
bröstkorgen, utm. vinklar, rör sig mkt m. mkt bra drive & vägvinnande steg, skulle önska henne gladare i ringen. 
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl 4    Äg. Kathy Karlsson 
 
Leonskall's Lioness Baroness  SE26863/2010   f. 100305 
En stor tik, som för dagen ser lite lätt & luftig ut. Vackert huvud, bra mask, utm. hals. Bröstkorgen behöver mer 
välvning & bättre djup, välvinklad, rör sig m. bra steglängd m. lite trångt fram & bakifrån, behöver mer substans. 
Ökl Very good     Äg. Kathy Karlsson 
 
Lilla Äventyrets Farinella  S60588/2009   f. 090910 
En fem. tik m. utm proportioner, välformat huv. Kunde ha lite vänliga. blick, utm. förbröst & bröstkorg. aningen 
bakhög både i stående & i rörelse, välvinklad, rör sig väl runt m. vägvinnande steg, päls av bra kvalité. 
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 Reservcert R-CACIB  Äg. Lena Källström 
 

Championklass 
Tikar 

SEUCH Lejonvinden's Smaragd To Teddybear S52738/2008   f. 080709 
En fem. tik m. härlig substans, vackert välformat huv. utm bröstkorg & förbröst, ngt lång i länden, välvinklad, 
rör sig med vägvinnande steg, lite hög svans i rörelse, bra pälskvalité. 
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM   Äg. Angelica Klavbäck 

 
 
 
 
 
 
 
 


