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Hanar 

 

Grindvaktens Summertime Rock Amk SE29968/2011 f. 110327 

Stor stilig maskulin hund generös storlek bra benhöjd vackert huvud bra bett vackra ögon ännu 

allt för tunn I förbrösten har rätt platta bröstsidor lagom benst vacker hals ännu lång i länden en 

aning fransysk fram utm rörelser från sidan hög svans vacker färg o päls lovande hund 

Junkl VG kk 3  Äg. Engström Snabb Irene 

 

Lejonvinden’s Ögongodis SE63282/2011 f. 111123 

Önskar lite generösare storlek o tyngd en aning small I huvudet bra prop höjd o längd ännu lite 

smal I fronten önskar betydl mer förbröst bra rygglinje vackra rörelser från sidan bra steglängd 

bra svansföring bör utvecklas bra päls o färg 

Junkl Exc kk 2  Äg. Darmell Liza 

 

Mohinhi’s Neptun Of Northern Night SE55229/2011 f. 110917 

Mycket tilltalande hund med generösa prop bra huvud korrekta öron o ögon vacker välansatt hals 

snygg överlinje utm bröstkorg för åldern bra benstomme tillräckliga vinklar vackert sunt 

rörelseschema en hund med kvalitét 

Junkl Exc kk 1 Ck Bhkl 3 R-Cert  Äg. Gustafsson Maria 

 

Lilla Äventyrets Ixion SE12054/2010 f. 101122 

Välbyggd hund som är lite tramsig idag vackert huvud välansatt ngt kort hals snyggt tillbakalagd 

front vacker överlinje mkt vackert bakställ bra kropp för åldern lätta sunda rörelser en fin hund 

som kommer att utvecklas bra 

Ukl Exc Ukk 2  Äg.Hemming Pia 

 

Mohinhi’s Mohrritz Is My Melody SE16866/2011 f. 110109 

Tilltalande välbyggd bra maskulin bra huvud aningen lågt satta öron utm hals o överlinje fin 

volym I kropp o stomme mkt vackert rastypiskt steg fin svansföring en hund av hög kvalitét 

Ukl Exc kk 1 Bhkl 2 Cert  Äg. Gustafsson Maria 

 

Hjerpegården Romeo Af Borbein S70970/2007 f. 071202 

Stilig stor maskulin. Aningen kort o hög over korset. Bra höjd ngt stora lågt ansatta öron bra hals 

o överlinje. Ngt rak överarm en aning flat i bröstsidordna utm benhöjd mkt vackra sidorörelser 

bra päls och färg trots felen har denna hund förtjänstfull kvalitét 

Ökl Exc kk 1  Äg. Ytterskog Susanne 

 

Knickerbockers Maffiga magnetit SE18100/2010 f. 100115 

Bra storlek välbalanserat byggd trevligt huvud önskar ngt bättre vinklar i överarm o bakställ bra 

volym i kroppen bra benstomme mkt vackra rörelser från sidan ngt trång bak bra päls o färg ngt 

hög svans 

Ökl Exc kk 2  Äg. Järleskog Petter 

 



SE UCH Grindvaktens High-Minded Glh S39986/2008 f. 080421 

Kraftfull maskulin aningen för generös i massan varför han blir lite klunsig bra prop höjd o längd 

har en trängsel i underkäken på vänster sida nedre canintand bra benstomme rastypiska rörelser 

med bra steglängd men lite väl tunga aningen trång bak 

Chkl VG kk 2  Äg. Ytterskog Susanne 

 

DK UCH EE CH SE UCH Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210 

Mkt välb vacker med fina prop  mkt vackert huvud aningen lågt ansatta öron härlig resning o 

överlinje vacker frontprofil fin konstruktion fram o bak utm förbröst rör sig med utm rastyp mkt 

vacker päls o färg 

Chkl Exc kk 1 Ck Bhkl 1 BIM  Äg. Svedugård Pia 

 

 

Tikar 

 

Duvasgårdens Tovas Toulose SE55239/2011 f. 110823 

Mkt tilltalande fem korrekt byggd utm öron lite ogenerösa ögon härlig konstruktion hals front 

bakställ utm volym I kroppen härlig benstomme rör sig väl rejält bra tik blivande stjärna 

Junkl Exc kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR  Äg. Mix Margareta, Brandts Märta 

 

Lejonvinden’s Ögonglimt SE63278/2011 f. 111123 

Ännu mkt outvecklad ngt låg på frambenen rak bak o lite hög over korset trevligt huvud ngt 

framsysk fram bra kroppsdjup utm stegläng kunde ha stiligare resning o stramare överlinje 

Junkl VG kk 3  Äg.Olafsten Nordin Marita 

 

Mohinhi’s Nemie Of Northern Light SE55234/2011 f. 110917 

Mkt välbalanserad o korrekt bygg med vackra prop o linjer lovande vackert huvud med djup I 

nospartiet snygg överlinje bra o vackert balanserade vinklar fram o bak utm kropp för åldern utm 

rörelser från sidan lite marktrång bak en mkt lovande hund där kvalitéten särskilt sitter i väl 

tillbakalagd front parti 

Junkl Exc kk 2 Ck Btkl 4 R-Cert  Äg. Gustafsson Maria 

 

Lejonvinden’s Ådra Of Teddybear SE16007/2011 f. 110108 

Stor men tillräckligt feminine lite enkel I huvudet och ngt tätt sätta ögon ngt brant I skuldra o 

overarm aningen lång I överlinjen bra bakställ korrekta rörelser med god steglängd acceptabel 

svans saknar en aning kvalitét 

Ukl Exc kk 2  Äg. Darmell Liza 

 

Leodals Belize SE61448/2010 f. 100929 

Feminin önskar ngt generösare storlek mkt väl hopkommen med fina linjer o proportioner vackert 

huvud bra halsansättn mkt snygg konstruktion i front o bak behöver djupna i bröstkorgen rör sig 

sunt och rastypiskt 

Ukl Exc kk 1  Äg. Klavbäck Angelica 

 

Eshita von Der Aigner-Obermuhle S61210/2009 f. 090611 

Bra storlek god volym I kropp o storlek rätt bra huvud bra kroppsläng o benhöjd rätt bra 

konstruktion fram o bak önskar stramare överlinje vackert steg från sidan ok svans 



Ökl Exc kk 2  Äg. Fredriksson Marina 

 

LP1 Lejonvinden’s Rubin Of Teddybear S14990/2008 f. 071209 

Feminin har goda prop men är visade I för generös condition rätt bra huvud bra öron god 

konstruktion fram o bak kroppsdjupet lite överdrivet rör sig lite trångt bak god steglängd men lite 

klunsig i rörelse PGA kondition 

Ökl VG kk 3  Äg. Olafsen Nordin Marita 

 

Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f. 090308 

Tilltalande välbyggd tik fina prop bra benhöjd vackert huvud bra hals lite kort överarm snyggt 

konstruerad bak bra kroppsdjup står prydligt på sina ben vacker hals har kvalitét men för positiv 

svansföring 

Ökl Exc kk 1 Ck  Äg. Trouin Jennie 

 

SE UCH Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear S52738/2008 f. 080709 

Vacker välbyggd med en fin måttfullhet I prop o substans vackert huvud utm tillbakalagd 

framparti bra kroppsdjup en I full päls rör sig mkt bra en mkt fin hund 

Chkl Exc kk 1 Ck Btkl 3  Äg. Klavbäck Angelica 

 

C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09 Kusblejonet Interesting Dream 

 S55347/2004 f. 040802 

Stor generöst byggd med särskilt rörelsemönster vackert huvud en aning vid i armbågen fint 

kroppsdjup vacker svansföring härligt långt sunt steg alls inga ålderstecken Bästa veteran 

Vetkl Exc kk 1 Ck Btkl 2  Äg. Eriksson Catrin 

 

NORD VV-11 SE UCH Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f. 030824 

Femen bra prop tilltalande huvud bra nack o överlinje utm bakställ bra rörelser med fin svikt o 

steglängd visad i fin kondition alls ej åldrad 

Vetkl Exc kk 2 Ck  Äg. Hemming Pia 

 

Skjaergaardens Squaw Of Shawnee S30967/2005 f. 040820 

Stor aningen maskulin fin benhöjd bra prop tillalande huvud rätt bra öron utm ansatt hals bra 

rygglängd rätt brant i överarmen önskar mer förbröst bra steglängd bra svans 

Vetkl Exc kk 3 Ck  Äg. Gustafsson Maria 


