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Domare: Tevalin Kirsi

Valpar
Hanar
Unique Dogs Coat Of Many Colors
SE55647/2014
f: 2014-10-14
6 månader maskulin valp med rätta proportioner bra benstomme norm vinklad fram o bak, kraftigt
huvud med rätta linjer bra jämn mask o mörka ögon, fria rörelser typiska för sin ålder trevligt
temperament.
Valpkl 1 Hp BÄSTA VALP!!
Äg: Persson Erica

Juniorklass
Hanar
Leroy
SE33943/2014
f: 2014-04-18
Ettåring med korrekt proportioner bra benstomme, tillräckligt vinklad fram tillräcklig knävinkel,
hasorna kunde vara kraftigare, bra svans, bra huvud o uttryck mörka ögon o bra pigment, rätt så
slutande kors, bakbenen under kroppen i rörelser rör sig bra fram.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Lönnqvist Anna
Mohinhi's Quattro Of Quality
SE18060/2014
f: 2014-01-27
Utm typ maktig ung hane med rätta proportioner pälsen inte i bästa utställningskondition men stör inte
siluetten, mkt vacker kraftfullt huvud med bra utryck bra benstomme normalt vinklad fram o bak.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 3 Cert
Äg: Gustafsson Maria

Öppenklass
Hanar
Hjerpegården Super Trouper
SE60644/2010
f: 2010-09-09
Bra stomme o kraft, bra volym i kroppen, bra benstomme överlinje borde vara mera kompakt kraftigt
maskulint huvud med bra uttryck rörelser ej i balans idag, framrörelser går i kors ,bakrörelserna
trippande bra päls o färg.
Ökl kv Very Good Ökl kk 1
Äg: Eriksson Elisabeth

Championklass
Hanar
C.I.B EEch FIuch LTch LVch
Irtokaravan Prince Osama
FI21372/10
f: 2010-02-25
Kraftig hane, med precis tillräcklig längd i kroppen, bra volym benstomme enligt storlek fram o bak,
norm vinklad fram o bak, vackert huvud o utryck fria rörlser.
Chkl kv Exc Chkl kk3 Bhkl 4
Äg: Veli-Pekka Kallberg
SEuch
Lejonvinden's Åtrå Of Teddybear
SE16014/2011
f: 2011-01-08
Utm typ mkt vacker hane av hög kvalitet bra benstomme o volym välskuret huvud och bra uttryck
Normalvink fram o bak bra svans mkt bra sidorörelser, en aning lös i armbågarna.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2
Äg: Nilsson Tina

NOuch NO V-14 NORD V-14 SE JV-13 SE V-14SE&FIuch
Namupalan Bling Smack Chap
SE61644/2012
f: 2012-10-22
Mkt vacker hane av hög kvalitet korrekta proportioner utm överlinje o bra benstomme, bra päls o
svans välskuret maskulint huvud fina mörka ögon rastypiskt uttryck rör sig mkt bra.
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 BIR
Äg: Junehall Lindberg Jessika
Öppenklass
Tikar
Amazing Noisy's Sakura af Nora
SE44803/2011
f: 2011-06-14
Välbalanserad 4-åring rätta prop en aning mjuk i ryggen, normala vinklad fram o bak välskuret huv
med vacker profil, bra uttryck fria rörelser, bra svans.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl 3
Äg: Källström Lena
SE JV-13 SE VCH
Dragongårdens Kahlua
SE20319/2013
f: 2013-02-24
Vacker välbalanserad 2 åring med utm överlinje, tillräcklig benstomme och br avolym, välvinklad
fram o bak bra bröstdjup, vackert huvud, mörka ögon rastypiskt uttryck mkt bra fram o sidorörelser en
aning trång bak, ung tik av hög kvalitet.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 Cert
Äg: Forsner Annelie
Kustkärans Ariel
S10797/2009
f: 2008-12-19
6 åring med rätta proportionerna idag inte med bästa överlinje mkt mjuk i ryggen, tillräckligt vinklad
fram knappa bak, korrekt djup bröstkorg bra huvud o uttryck rör sig med ngt korta steg med lös
överlinje.
Ökl kv Very Good
Äg: Johansson Camilla
Leodal's Diamond Dream
SE60964/2012
f: 2012-11-09
Välpropt tik som kunde vara mera kompakt normalt vinklad fram o bak, bra förbröst, korrekta linjer o
proportioner i huvudet, ngt sluttande kors rör sig bra fram borde mera kraft bak, en stramare överlinje i
rörelse bra temperament.
Ökl kv Very Good
Äg: Zetterlund Yvonne
Lejonskall's Pawnee Power
SE33524/2013
f: 2013-04-17
Ung tik med korrekta proportioner ngt mindre storlek, benstomme passar till storlek normalvinklad
fram o bak, bra överlinje o svans, kraftigt men feminin huvud med bra uttryck bra pigment, fina
obesvärade rörelser.
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Penn Ingegerd
Vallonbyggdens Dream Lover
SE57854/2013
f: 2013-10-16
Ung tik med bra överlinje Tillräcklig benstom tillräck vink fram knappare bak, välskuret huvud mkt
bra pigment o mörka ögon, bra rörelser fram ngt trånga bak både i rörelse och stående vill ha knäna
under kroppen.
Ökl kv Very Good
Äg: Penn Ingegerd
Villmobackens Jasmine
SE37925/2012
f: 2012-05-14
Mkt kraftig tik med bra volym i kroppen pälsen inte i bästa utställningskondition bra längd i kroppen
kunde vara en aning hög rastypiskt huvud med bra uttryck, fria rörelser ngt lösa vrister men bra kraft
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Lönnqvist Anna

