
Vännäs 2015-06-14   Domare: Gruffman-Rönnlund M 

   

 

  Juniorklass 

  Hanar 

Lionbrook's Champion Of Creativity SE39202/2014 f: 2014-06-16 

Mkt god typ, stor och luftig juniorhane på 12 mån, utm prop i huvudet, ngt ljusa ögon, saxbett, tillr 

mask, utm öron, utm hals markerat förbröst, skulle önska mera vidd i fronten, stark rygg, utm kors och 

svans skulle önska mer vinkel i knä och hasled, rör sig trångt bak löst fram från sidan ok. urfälld i 

pälsen, men god kvalité på det han har. Trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl kv Good    Äg: Grundström Sofia 

 

Lionbrook's Cupid Of Creativity SE39201/2014 f: 2014-06-16 

Mkt god typ, medelstor hane, utm prop i huvud och kropp, utm huvud och öron, ljusa ögon, tillr mask, 

saxbett, utm hals,tillr vinkl fram och bak,ok benstomme, utm rygg, ngt brandt kors, utm svans, rör sig 

trångt bak, ok fram frånsidan m rullande rygg, pälsen är helt utfälld, trevligt temperament, Mkt 

välvisad. 

Jkl kv Very Good Jkl kk 2   Äg: Laitila Susan 

 

SE JV-15 Mohinhi's Quattro Of Quality SE18060/2014 f: 2014-01-27 

Utm typ, maskulin medelstor hane, utm prop i huvud och kropp, ngt ljusa ögon, ngt stora öron, 

saxbett, utm hals, välvinklad fram och bak, utm benstomme, ´rygg, kors och svans. Rör sig parallellt 

bak, tåar in fram, från sidan utm en glad svans. Utm päls. Trevligt temperament. Mkt välvisad. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIR  Äg: Gustafsson Maria 

 

   

  Unghundsklass 

  Hanar 

Liongate's Last One  SE36527/2014 f: 2014-03-02 

Mkt god typ, mycket stor ger ännu ett luftigt intryck, utm prop i huvudet, mörka vackra ögon, ngt stora 

öron, saxbett, skulle önska ngt längre hals, vällagd  skuldra men smalfront, ok benstomme, utm rygg 

och kors, skulle önska mer vinkel i knä och hasled, rör sig trångt bak och löst fram, instabilt från 

sidan, riklig päls för årstiden, trevligt temperament, välvisad. 

Ukl kv Good    Äg: Ottosson Emma 

 

   

  Öppenklass 

  Hanar 

Fablernas Spökar På Wo-Wo SE29165/2013 f: 2013-03-22 

Mkt god typ, hane som är medelstor och ger ett långt intryck, utm prop i huvudet, ngt rund skalle, 

mörka ögon, utm öron och hals, välvinklad fram och bak, benstomme ok, stark rygg som är lång i 

länden, utm kors och svans, rör sig väl från alla håll, hög svans som är ringlad, pälsen är urfälld men 

av god kvalité. trevlig temp välvisad. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 3   Äg: Björkman Claes 

 

 

 



 

Unique Dogs Unique Star  SE58349/2010 f: 2010-09-15 

Mkt god typ, medelstor, utm prop i huvud och kropp, maskulint huvud, ngt ljusa ögon, utm mask, 

saxbett, tappat pigment i mun, ngt kort hals, vällagd skuldra, utm benstomme, stark rygg, utm kors och 

svans, rör sig trångt bak, ok fram, från sidan ok skulle önska mer drive, tycker inte att det här är 

jätteroligt, välvisad, utm päls. 

Ökl kv Very ggod Ökl kk 2   Äg: Björklund Margareta 

 

Wo-Wo Sam   S64747/2008  f: 2008-09-18 

Mkt god typ ,medelstor hane på 7 år endast huvudet visar spår av åldern, fallit ut ngt under ögonen, 

utm prop i huvud och kropp, mörka vackra ögon, saxbett, utm hals, vällagd skuldra, markerat förbröst, 

utm benstomme, ngt veka mellanhänder, utm rygg och kors, ngt kort svans  ,välvinklad i knä- och 

hasled. Rör sig ngt trångt bak, ok fram, från sidan utm, urfälld päls men av god kvalité trevligt 

temperament. Mkt välvisad 

Ökl kv Very Good Ökl k ´k 1   Äg: Björkman Claes 

 

  Championklass 

  Hanar 

SEuch  

Lejonvinden's Åtra Of Teddybear SE16014/2011 f: 2011-01-08 

Utm typ, utm storlek, utm prop i huvud och kropp, maskulint huvud ngt rund skalle, mörka vackra 

ögon, utm mask, saxbett, utm hals, vällagd skuldra, markerat förbröst, utm benstomme, stark rygg, 

utm kors och svans, skulle önska mer vinkel i knä- och hasled, rör sig ngt trångt bak, tåar in fram, från 

sidan utm m välburen svans, för årstiden utm päls, trevligt temp, Mkt välvisad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 3  Äg: Nilsson Tina 

 

SEuch Lionbrook's Knight Of Attention SE21794/2012 f: 2012-02-21 

Utm typ, medel stor, utm prop huvud och kropp, ngt ljusa ögon, saxbet, tillr mask, utm hals, ngt stor 

öron, välv fram och bak, ok benstomme, utm rygg, kors och svans, rör sig ngt trångt bak, mkt lös fram, 

från sidan utmärkt, med välburen svnas, päls för årstiden utmärkt. Trevligt temperament. Mycket 

välvisad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl 4  Äg: Kvarnström Mikael 

 

FIuch Maxigor Moresco  FI49130/12   f: 2012-0-14 

Exc typ, exc proportions, in both body and head, very large but yet elegant, a bit round skull, 

sissorbite, exc mask, exc neck well laid shoulders exc bones, strong back, nice croup, would like a bit 

more angulation in both knees and ........, moves a bit close behind and toes in in front, frome side 

would like a bit more drive, for season exz coat. Exc temper and very well shown. 

Chkl kv Exc Chkl kk1 Ck Bhkl 2 R-Cert  Äg: Saila Reinkainen 

 

  Juniorklass 

  Tikar,  

Lionbrook's Charm Of Creativity SE39205/2014 f: 2014-06-18 

Mkt god typ. utm storlek, utm prop i huvud och kropp, feminint nätt huvud som behöver tid, tillr. 

mask, ngt ljusa ögon som är lite runda, utm hals, vällagd skuldra, men smal front ok benstomme, lite 

överbyggd, ngt brant i korset, utm svans skulle önska mer vinkel i knä och hasled. Rör sig trångt bak, 

löst fram från sidan i stabilt, urfälld i pälsen men av god kvalité, välvisad. 

Jkl kv Very Good Jkl kk 1   Äg: Lundqvist Petra 



 

  Unghundsklass 

  Tikar 

Lejonvinden's Diva  SE49639/2013 f: 2013-07-25 

Utm typ, utm stl. prop. i huvud och kropp. mörka vackra ögon, tillr. mask, utm öron, saxbett, tillr. 

hals, välvinklad fram och bak, utm- benstomme, utm. rygg, kors och svans, Rör sig ngt trångt bak, från 

sidan och framifrån väl, utm päls, trevligt temperament, Mkt välvisad. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM  Äg: Hallgren Gunilla 

 

  Öppenklass 

  Tikar 

Fablernas 100procent Dog  SE31052/2012 f: 2012-04-19 

Mkt god typ, stor tik som ännu ger ett luftigt intryck, nätt feminint huvud, skulle önska mer 

underkäke, saxbett, ngt ljusa ögon, ngt stora öron, utm hals, skulle önska ngt grövre benstomme till 

hennes storlek, stark rygg, lite överbyggd, utm svans, rör sig trångt bak och löst fram, från sidan ok, 

för årstiden utm päls. Trevligt temp, välvisad. 

Ökl kv Good    Äg: Björkman Claes 

 

Hellcat's Cobra  SE44398/2011 f: 011-06-11 

Utm. typ, utm. stl. utm. prop i huvud och kropp, vackert huvud, tillr. mask, lite ljusa ögon, utm. 

underkäke, utm. öron,hals, saxbett, vällagd skuldra, markerat förbröst, utm. benstomme, utm.rygg, 

kors och svans, välvinklad i knä- och hasled. Rör sig ngt trång bak och lite löst fram. Från sidan 

utmärkt. Pälsen är urfälld men av god kvalité Fina byxor och fanor, trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1   Äg: Sahlén Josefine 

 

Lejonvinden's Dimma  SE49641/2013 f: 2013-07-25 

Mkt god typ, utm storlek, utm. prop huvud och krtopp, utm. mask, lite ljusa ögon, saxbett, utm. öron, 

elegant hals, vällagd skuldra men tunn i fronten, veka mellanhänder, ok benstomme, stark rygg, lite 

brant kors, skulle önska lite mer vinklar i knä- och hasled. Rör sig trångt bak och löst fram, rör sig väl 

från sidan men glad svans. För årstiden utm. päls, Trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl kv Very Good   Äg: Dahl Viktoria 

 

Lionbrook's Beronja Of Bonanza SE29303/2013 f: 2013-04-22 

Mkt god typ, ngt kvadratiskt byggd i kroppen, välutv. huvud, skulle önska mindre markerade kinder, 

lite ljusa ögon, saxbett, fina öron, tillr. mask, utm. hals, tillr. vinklad fram och bak, utm. rygg, kors och 

svans. Rör sig väl bakifrån, tåar in fram, från sidan med ett ngt uppskjutet ländparti, för årstiden ok 

päls, trevligt temp. Välvisad.    

Ökl kv Very Good Ökl kk 4   Äg: Latila Susan 

 

Mohinhi's Mihnnatz Is My Melody SE16868/2011 f: 2011-01-09 

Mkt god typ, tik som är på den mindre sidan, 4 år men börjat visa .... på ålder i huvudet, fallit ur under 

ögonen, och gråa strån, tappat pigment i munnen och på läpparna, vackra ögon, saxbett, fin hals, utm. 

benstomme, välvinklad både fram och bak, utm rygg, kors och svans, Rör sig hasvid bak, tåar in fram, 

från sidan uppskjutet ländparti, urfälld, men god kvalité, trevligt temp. Välvisad. 

Ökl kv Exc    Äg: Nordsvan Isabella 

 

 

 



Mohinhi's Perfect Pearl Of Polaris  SE10304/2013 f: 2012-12-04 

Mkt god typ,fina prop i huvud och kropp, fem. huvud lite ljusa ögon. Tappat lite pigment i munnen 

och på läpparna, fin mask, saxbett, utm. hals, ok benstomme, skulle önska mer vinklar fram och bak, 

utm rygg, kors och svans, Rör sig väl bakifrån, tåar in fram. Från sidan utmärkt. Urfälld men god 

kvalité. Välvisad. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 3   Äg: Gustafsson Maria 

 

Unique Dogs Diamonds For Love SE39426/2013 f: 2013-05-30 

Utm. typ utm. stl, ger ännu ganska luftigt intryck, vackert huvud, lite ljusa ögon, tillr. mask, utm. öron, 

saxbett, fin underkäke, utm. hals, benstomme, Ok,vällagd skuldra men fransyska framben, utm, rygg, 

kors och svans, skulle önska mer vinklar knä- och hasled. Rör sig trångt bak, löst fram. Från sidan ok. 

För årstiden ok päls. Trevligt temp. Välvisad. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 2   Äg: Björklund Margareta 

 

  Championklass 

  Tikar 

BYch C.I.B. CZch FIuch 

Maxigor Morissette  FI49234/12  f: 2012-08-14 

Exc. type, exc. size andsubstance, exc. proportions in body and head, very nice head with exc. mask 

and eyes and expression, scissorsbite, would like a bit longer neck, exc. bones, well laid shoulders, 

strong back,exc. croup and tail, enough angulation both in front and behind, moves well with a lot of 

drive a bit out of coat but good quality, nice temper, very well shown. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 2 R-Cert  Äg: Monika Snellman 

 

  Uppfödargrupp 

Uppf. Ottosson Emma, Kennel Lionbrook's 

En grupp m. 3 kombinationer, ngt ojämna i stl. och typ pga  ålderskillnad. Ok benstommaer, ngt ljusa 

ögon, till. masker, ngt ojämna i vinklar individerna emellan. Urfällda i pälsarna. 

Lycka till i framtiden 

Inget HP pga ojämn grupp 

Uppfödarkl 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


