
Varberg 2016-07-10   Domare Berg S John 

   Hanar 

   Valp 4-6 mån 

Good Akilola’s Gaucho Lion Vom Stei  SE36573/2016 f. 2013-03-01 

Trevlig valp, välutvecklad. Utm benstomme, fina tassar. Väl utvecklat huvud för åldern, korrekt bett, 

mörka fina ögon, rör sig mkt rastypiskt för sin åldern. Trevligt temperament. 

Bästa valp 4-6 mån  HP   Äg. Petré Ann-Charlott 

   Tikar 

   Valp 4-6 mån 

Laquettas Queen Bitch   SE19528/2016 f. 2016-02-24 

4.5 månad. Trevlig valp. Utm huvud, mörka ögon, korrekt bett, välansatta öron. En tikvalp som ska 

växa på sig både till kropp och sinne. Aningen brant fram, välvinklad bak., utm rygg, ben & tassar. 

Utm päls. Trevlig valp. Välvisad.   

Valpkl 2    Äg. Kristina Truedsson 

Vargbiten’s Fiona   SE15794/2016 f. 2016-01-21 

5.5 mån tikvalp. Utm typ, fina proportioner i huvudet, mörka fina ögon, korrekt bett, kunde ha bredare 

underkäke, utm hals, välvinklad. Valp mitt i utveckling. Vill ha lite mer benstomme. Utm tassar & 

päls. Trevligt temperament. Välvisad.   

Valpkl 1HP, BIM   Äg. Mikael Olsson 

  

   Hanar 

   Valpklass 6-9 mån 

Fablernas Prio I   SE11170/2016 f. 2015-10-27 

7.5 månader. Hane av utm typ, välutvecklad för åldern. Mkt bra huvud, korrekt bett, aningen brant 

överarm, korrekt bak. Rör sig m bra påskjut bak, fortfarande ostabilt fram som kommer stabiliseras när 

bröstet utvecklas mer., utm benstomme, utm päls. Trevligt temperament. Välvisad. 

Valpkl 1 HP, BIM   Äg. Elisabeth Joelsson 

 

   Hanar 

   Tikar 6-9 mån 

Dragongården’s It Takes More  SE54991/2015 f. 2015-10-30 

8 månader. Mkt trevlig typ. Huvud mkt bra proportioner. Utm nosparti, korrekt bett. Mörka fina ögon. 

Utm nacke, välvinklad, ngt mjuk i ryggen för dagen. Utm benstomme & tassar. Valppäls. Rör sig mkt 

bra från sidan i övrigt typiska valprörelser. 

Valpkl 2 HP    Äg. Agneta Bohlin 

 

Dragongårdens Worth The Wait  SE 54989/2015 f. 2015-10-30 

8 månaders valp av mkt bra kvalité, mkt bra huvud, korrekt bett, mkt stark utvecklat nosparti, mörka 

fina ögon, välansatta öron, välvinklad, mkt bra nacke, kroppen är välutvecklad m goda muskler. Stark 

rygg, utm benstomme & tassar & päls. Rör sig mkt bra från alla sidor. En mkt lovande valp. Trevligt 

temperament. Välvisad.  

Bästa valp 6-9 mån! HP  BIS valp  Äg. Jana Jobark 



Fablernas Snöflinga   SE14416/2016 f. 2015-12-16 

6 månaders tik. Bra typ. Skall fortfarande få mkt massa i kroppen. Feminint huvud m bra proportioner, 

korrekt bett, aningen rak i skuldran, utm överarm, utm benstomme, bra tassar, typiska valprörelser. 

Ska fortfarande växa till & stabilitet, behöver mer självförtroende & stramas upp i rygg, bra päls. 

Valpkl 4    Äg. Elisabeth Joelsson 

Fiva’s Chiquitita   SE17252/2016 f. 2015-11-29 

7 månaders tik, valp mitt i utveckling, ngt hög bak, kort rygg för dagen. Mkt bra huvud, önskar aning 

mer underkäke, korrekt bett, aningen brant överarm & skuldra, brant kors, fortfarande ngt ostabil i sina 

rörelser, bra benstomme & tassar, utm hals, trevligt temperament. Välvisad. Ngt hög herdekroks svans 

i rörelse. 

Valpkl 3    Äg. Susanne Oscarsson 

   Hanar 

   Juniorklass 

 

Gep’s Big Bear’s Crawling Cub  SE33269/2015 f. 2015-05-08 

14 månader hane av utm typ, långsträckt huvud, kunde ha bättre underkäke, korrekt bett, ett ljust öga 

stör uttrycket, välansatta öron, aningen brant överarm, ngt rund över korset, aningen mjuk i ryggen, 

önskar ngt mer benstomme, typiska rörelser från sidan ännu ostabilkommande & gående. Mkt bra 

päls. Trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent, Jkk 2 CK   Äg. Gina E Persson 

Gep’s Big Bear’s Littel Big Man  SE33269/2015 f. 2015-05-08 

14 månader, maskulin hane, ej rastypiskt huvud (för brett). Mkt bra underkäke, korrekt bett, ngt 

knappt vinklad. Mkt bra bröstdjup, ngt hög bak i rörelse. Rör sig mkt marktrångt, utm benstomme & 

tassar. Utm storlek & päls. Välvisad. 

Jkl Good    Äg. Tommy Norberg 

Slottblommans Chibs Of Samcro  SE14249/2015 f. 2015-01-23 

17 månader. Utm typ, maskulin hane m bra huvud som kunde vara mera långsträckt, korrekt bett, 

välvinklad, stark rygg för åldern, utm bröst, benstomme & tassar. Mkt bra päls, utmrörelser, aningen 

trångt bak, utm päls. Välvisad. 

Jkl Excellent, Jkk 1 CK, Bhkl 2 Cert  Äg. Pamela Abrahamsson 

Slottblommans Opie Of Samcro  SE14248/2015 f. 2015-01-23 

17 månaders hane av god typ, ngt kraftigt huvud, korrekt bett, mörka fina ögon, utm öron, bra hals, 

knappa vinklar, ngt kort kors, skall fortsatt utvecklas i kroppen saknar massa, önskar mer benstomme, 

platta tassar. Rör sig mkt ostabilt upp & ner. Saknar påskjut bak. Mkt bra päls. Trevlit temperament. 

Välvisad. 

Jkl Good    Äg. Lutz Lemser 

   Hanar    

   Unghundsklass 

NORD JV-15 Aleomas First Guy For Us  SE54460/2015 f. 2014-09-26 

Maskulin hane, välbyggd m ett mkt maskulint huvud, önskar aningen längre nosparti, aningen läppig, 

moderata vinklar, utm bröstdjup, mkt rastypiska rörelser, utm päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Ukl Excellent, Ukk 2 CK   Äg. Mats Hall 



Besaroon Mihail   SE49217/2014 f. 2014-07-18 

Hane av god typ, som behöver mer av det mesta, ngt knappt vinklad. Utm kors, ngt bakhög för dagen, 

önskar mer massa, benstomme & styrka i kroppen, utm tassar, fortfarande mkt ostabil i sina rörelser. 

Ukl Very Good, Ukk 3   Äg. Mikael Olsson 

DK JV-15 HTMI Knattebergas Haloween Ghost SE55052/2014 f. 2014-11-02 

Utm typ, maskulin hane m goda proportioner, utm storlek, välvinklad, utm tassar, mkt rastypiska 

rörelser m bra påskjut, ngt marktrång upp & ner. Utm huvud, aningen ljusa ögon, korrekt bett. 

Ukl Excellent, Ukk1 CK   Äg. Maria-Helen Andersson 

   Hanar 

   Öppen klass 

Fablernas Pappa På Burk   SE29407/2014 f. 2014-03-14 

Maskulin hane av utm typ, moderat vinklad i balans, stark rygg, aningen avfallande kors, bra 

utvecklad front för åldern. Utm huvud & ögon, korrekt bett. Rör sig mkt rastypiskt m bra påskjut, ännu 

ngt trång upp & ner. Önskar en aning mer benstomme. Utm tassar, utm päls. Trevligt temperament. 

Välvisad. 

Ökl Excellent    Äg. Elisabeth Joelsson 

Fairytroll’s Goblin Bright Cullinan  SE40740/2011 f. 2011-06-05 

Maskulin hane av utm typ som kunde vara aningen högre på benen, mkt maskulint huvud. Utm 

nosparti, korrekt bett, välvinklad. Rör sig rastypiskt. Utm benstomme & Tassar, bra rygg, utm päls, 

trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl Excellent    Äg. Maria Andersson 

FI JV-15 Fiva’s Zokrates   SE12017/2015 f. 2014-06-23 

Maskulin, utm typ, mkt kraftigt huvud, önskar en aning mer stop, gott djup i nospartiet, korrekt bett, 

bra nacke, bra skuldror, ngt knappt vinklad bak, ngt svag i mellanhänderna, bra tassar. Rastypiska 

rörelser från sidan ngt trång & ostabil upp & ner, hr tendens att sjunka ner i fram rörelse. Utm päls, 

trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 3   Äg. Victoria Wildering 

Golden Charmer Calix Mr Fantastic  SE17191/2016 f. 2012-08-20 

Maskulin hane, mkt bra storlek, aning brant skuldra, moderat vinklad bak,. Utm kors, stark rygg, mkt 

kraftfullt huvud som kunde vara ngt mer långsträckt, korrekt bett, aning mer förbröst önskas, pga står 

han en aning fransyskt. Utm sidorörelser, ngt slarvig fram. Utm päls. Trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 1 CK, Bhkl 4 R-cert  Äg. Cecilia Lundquist 

Knockando’s Waikato Quincyson  SE49950/2012 f. 2012-08-06 

Maskulin hane, utm typ. Rastypiskt huvud, korrekt bett, utm nacke, bra tillbaka-lagda skuldror. Ska 

fortfarande fyllas ut mer i fronten, bra rygg & kors, knappt vinklad bak, aning höga hasor. Utm 

benstomme & tassar. Acceptabla rörelser kunde ha bättre påskjut bak, ngt hög svans i rörelse. Utm 

päls, färg & temperament. Välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 4   Äg. Jane Askfelt 

 

 



RLD N Lejonhjärta Bure   SE44355/2014 f. 2014-07-02 

Maskulin hane, utm typ, maskulint huvud som kunde vara mer långsträckt, god bredd i nospartiet, bra 

bett, ngt brant skuldra, moderat vinklad bak, ngt avfallande kors men med längd, bra sidorörelser, ngt 

kohasig bak & mkt slarvig fram därav priset. Utm benstomme & päls. Trevligt temperament. 

Ökl Very good   Äg. Marita Klingberg 

Viljanshof Vårvide Af Norden  SE22562/2013 f. 2013-03-14 

Maskulin hane, utm storlek. Välkroppad för åldern. Maskulint huvud, utm skuldra, moderat vinklad, 

mkt bra bröstdjup. Utm benstomme & tassar. Rör sig rastypiskt från sidan ngt trångt bak, stark rygg, 

bra temperament. Välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 2 CK   Äg. Axel Loecken 

 

   Hanar 

   Championklass 

Fablernas Spöket Alla Vill Se  SE29166/2013 f. 2013-03-22 

Maskulin hane, utm typ, kunde vara en aning högre, utm skuldra, utm huvud, korrekt bett, moderat 

vinklad bak, rastypiska rörelser från sidan, kunde önska mer spänst i hasen, utm bröstdjup, stark rygg, 

utm temperament, välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 2 CK, Bhkl 3  Äg. Elisabeth Joelsson 

Knockando’s Xo Delamain Christmas  SE57846/2013 f. 2013-10-25 

Maskulin hane, utm typ, kunde vara lite högre, maskulint huvud, ngt ljusa ögon, korrekt bett, kunde 

haft en aning bättre underkäke, bra öron, bra hals, utm skuldra, moderat vinklad, rastypiska rörelser 

från sidan, ngt trång bak. Utm benstomme, kunde haft stramare tassar, stark rygg, trevligt 

temperament, utm päls. Välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 4 CK   Äg. Lone Dhyr 

Laquettas Dole   SE15467/2012 f. 2012-02-01 

Maskulin hane, utm typ & storlek, rastypiskt huvud, korrekt bett, bra skuldra, ngt kort överarm, knappt 

vinklad bak, ngt avfallande kors, ngt svag i ryggen, önskar ngt mer benstomme & starmare tassar, ngt 

ineffektiva rörelser spark upp bak utan påskjut. Utm päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Chkl Very good   Äg. Anna Svensson 

SE UCH Leonskall’s Kizz Me Bobbo Linslus S30480/2009 f. 2009-03-23 

Maskulin hane, utm typ & storlek. Maskulint huvud, korrekt bett, välvinklad, rastypiska rörelser, 

aningen trång upp & ner, stark rygg för åldern. Utm benstomme, kunde haft stramare tassar, bra päls, 

trevligt temperament. Välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 3 CK   Äg. Marina Björnbrink 

SE UCH Millijor’s Buster   SE34944/2012 f. 2012-05-09 

Maskulin hane, utm typ & storlek, utm huvud, korrekt bett, bra hals & skuldror, kunde vara bättre 

utfylld i nedre delen av bröstkorgen, utm benstomme, bra rygg & kors, stark rygg. Rör sig utm från 

sidan, ngt slarvigt fram. Trevligt temperament. Välvisad! 

Chkl Excellent   Äg. Per & Tina Öberg 

 

 



C.I.B NO UCH NO V&NORD V-14 NO V-14 NORD UCH NORD V-14 NORD v-15 SE JV-13 

SE V-14 SE V-14 -15 SE&FI UCH  

Namupalan Bling Smack Chap  SE61644/2012 f. 2012-10-22 

Maskulin hane, utm typ & storlek, mkt välutvecklad front. Maskulint huvud m goda proportioner, 

korrekt bett, utm skuldra,som ger en mkt bra hals, moderat vinklad fram & bak. Utm brösdjup. Mkt 

stark rygg, mkt bra kors m bra lårbredd. Utm benstomme & tassar. Rör sig rastypiskt från alla sidor. 

Bra päls & temperament. Välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 1 CK, Bhkl 1,BIR  Äg. Jessika Junehall 

DK UCH SE UCH SE VCH Sandiana’s Perfect Day SE26231/2012 f. 2012-03-17 

Maskulin hane, utm typ. Bra storlek, maskulint huvud m ngt ljusa ögon, bra skuldra, ngt brant 

overarm, knappt vinklad bak, ngt höga hasor, ngt brant kors, ngt grund i fronten som gör att hunden 

får ostabila frambens  rörelser, ngt kohasig bak. Rörelserna totalt blir ostabila (därav priset) ngt utan 

päls, önskar mer självförtroende. 

Chkl Very good   Äg. Ingela Westphal 

   Hanar 

   Veteranklass 

Knockando’s Qmp Quillion Red  S32021/2008  f. 2008-04-07 

Maskulin hane, bra storlek, utm huvud, korrekt bett, utm öron, ngt knappt vinklad fram, saknar vinklar 

bak, höga hasor, utm bröstdjup, bra benstomme, ngt platta tassar. Tyvärr kan ej prissättas då hunden ej 

vill röra sig, bara stidsar. Trevligt temperament. 

Vetkl KEP    Äg. Peter Dhyr 

C.I.B DK V-12 LT CH NO V-11 NORD UCH SL CH  

Knockando’s Qmp Quincy Red  S32020/2008  f. 2008-04-07 

Maskulin hane, utm typ & storlek. Välkroppad & välmusklad veteran i god condition, korrekt bett, 

utm huvud, stark rygg, rastypiska rörelser, utm temperament, bra päls. 

Bästa veteran! 

Vetkl Excellent, Vetkk 1 CK  Äg. Ruth Lintonsson 

 

   Tikar 

   Juniorklass 

Dragongårdens Street Dancer  SE32472/2015 f. 2015-05-11 

Tik av utm typ, utm huvud, korrekt bett, tillbakalagd skuldra, bra rygg, ngt avfallande kors, moderat 

vinklad bak, bra bröstdjup för åldern, utm benstomme. Rör sig rastypiskt, vill dock se lite mer 

självförtroende vilket skulle ge mer säkra rörelser, utm päls, välvisad, kunde haft lite bättre tassar. 

Jkl Excellent    Äg. Katrin Håkansson 

Dragongården You Make Me  SE32474/2015 f. 2015-05-11 

Utm typ, feminint huvud m korrekta proportioner, korrekt bett, bra skuldror, utm bröstdjup för åldern, 

moderat vinklad, aning höga hasor, stark rygg, bra kors. Utm benstomme, acceptabla tassar, typiska 

rörelser, utm päls, utm temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent    Äg. Agneta Bohlin 

 



Faithful amigo Eau Prada   SE50332/2015 f. 2015-06-10 

Trevlig tik, utm typ & storlek, feminint huvud m goda proportioner, bra hals. Gott baklagd skuldra, 

brant överarm. Ngt kohasig bak & höga hasor, utm benstomme. Utm sidorörelser, ngt slarvig fram & 

hastrång bak. Utm päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent    Äg. Ann-Charlott Petré 

Kausholm’s Christmas Event Troll   DK03568/2015 f. 2015-02-21 

Tik av utm typ & storlek, lite “doggy” I huvudet, mkt got djup och bredd I nospartiet, bra bett, bra 

öron & ögon, acceptabel skuldra, moderat vinklad, utm benstomme, stark rygg, ngt avfallande kors, 

rastypiska rörelser från sidan & upp & ner, bra päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent, Jkk 3 CK   Äg. Pia & Bente Ferrold 

NORD JV-15 Knockando’s Tin Tiger Of Villany SE20570/2015 f. 2015-03-06 

Bra typ, utm storlek, huvud m bra proportioner, korrekt bett, bra längd på nacken, ngt knappt vinklad 

fram, moderat vinklad bak. Tik mitt i utveckling behöver mkt mer massa för dagen ngt hög & luftig. 

Inte helt i bästa pälskondition. Trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Very good   Äg. Ruth Lintonsson 

Medvebergi Maszkos Khaleesi  SE51147/2015 f. 2015-06-12 

Tik i utveckling som fortfarande behöver mkt massa på kroppen. Utm huvud, korrekt bett. Ngt knappt 

vinklad fram & bak, bra bröstdjup. Utm benstomme, ngt höga hasor. Behöver mkt mer kraft i 

rörelserna, för dagen ostabila fram & bakbensrörelser, bra rygg, utm päls, trevligt temperament. 

Välvisad. 

Jkl Very good   Äg. Margareta Skarnehall 

Skorres Wera   SE22105/2015 f. 2015-03-14 

Tik av utm storlek & typ, feminint huvud, korrekt bett, acceptabel skuldra, bra överarm, moderat 

vinklad bak, bra rygg & kors, rör sig rastypiskt från alla sidor. Trevligt temperament, utm päls. 

Välvisad. 

Jkl Excellent, Jkk 1 CK, Btkl oplac. R-cert Äg. Elisabet Andersson 

Slottblommans Donna Of Charming  SE14252/2015 f. 2015-01-23 

Tik av utm typ & storlek, feminint huvud, korrekt bett, acceptabel skuldra, ngt brant överarm, ngt 

knappt vinklad bak, höga hasor, acceptabel rygg ngt avfallande kors, kunde ha ngt stramare tassar, 

acceptabla sidorörelser m saknar kraft ifrån sparket. Utm päls. Trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Very good   Äg. Nina Medosevic 

Slottblommans Lyla Of Charming  SE14251/2015 f. 2015-01-23 

Utm typ & storlek, feminint huvud, korrekt bett, bra skuldra, moderat vinklad fram & bak, ngt brant 

kors, utm benstomme, önskar lite bättre tassar, acceptabla rörelser från sidan, lite slarvig fram & bak. 

Sandfärgad, utm päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent, Jkk 4 CK   Äg. Pamela Abrahamsson 

Slottblommans Tara Of Charming  SE14250/2015 f. 2015-01-23 

Utm typ & storlek, utm huvud, korrekt bett, ngt knappt vinklad fram & bak, dock i balans. Rör sig bra 

från sidan, ngt ostabilt fram, behöver mer fyllnad i fronten för att stabilisera frambensrörelserna. Utm 

päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent    Äg. Pamela Abrahamsson 



Slottblommans Wendy Of Charming  SE14253/2015 f. 2015-01-23 

Utm typ & storlek, feminint huvud, korrekt bett, bra skuldra, ngt brant overarm, moderat vinklad bak, 

ngt fallande kors, bra rygg. Rör sig rastypiskt från sidan. Ngt ostabilt fram & trång bak, önskar ngt 

stramare tassar, acceptabel päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent    Äg. Magdalena Persson 

Sugar-Pie    SE37451/2015 f. 2015-05-19 

Utm typ & storlek, feminint huvud, korrekt bett, moderat vinklad fram välvinklad bak, stark rygg för 

åldern, gott bröstdjup, bra kors, utm benstomme, bra tassar. Rör sig utm från sidan, ostabilt fram, utm 

päls, trevligt temperament. Välvisad. 

Jkl Excellent Jkk 2 CK   Äg. Lisbeth Magnusson 

Wildering’s Fairytail   SE44243/2015 f. 2015-07-13 

Utm typ, önskar lite mer höjd, mkt bra huvud, korrekt bett, ngt lösa ögonränder, ngt knappt vinklad 

fram & bak, acceptabla sidorörelser m bra påskjut, aningen bakhög i sina rörelser. Utm benstomme, 

aningen ostabil fram, utm päls, Välvisad. Behöver mer självförtroende. 

Jkl Excellent    Äg. Heléne Randau 

   Tikar 

   Unghundsklass 

Est V-16 Zir Ozzy’s Charmed Piper  SE59946/2014 f. 2014-11-16 

Utm typ & storlek, feminint huvud, korrekt bett, acceptable skuldra, moderat vinklad bak, bra rygg, 

ngt luftig för dagen, behöver mkt mer massa på kroppen, förbröstet behöver fyllas ut, utm benstomme, 

önskar ngt stramare tassar, acceptabla sidorörelser, mkt ostabil fram & bak, trevligt temperament, bra 

päls. Välvisad. 

Ukl Very good, Ukk 1   Äg. Catrine Undebeck 

   Tikar 

   Öppen klass 

Ann’s Lions Mellow Yellow   FI32863/12  f. 2012-05-01 

God typ utm storlek, feminint huvud, korrekt bett, utm hals, kraftig substansfull kropp, kunde haft 

aningen bättre benstomme, bra rygg, ngt avfallande kors, moderat vinklad fram & bak, saknar kraft i 

avsparket, mkt lös i mellanhänderna, för mkt utvridna baktassar, utm temperament, bra päls. Välvisad. 

Ökl Very good   Äg. Mona Eriksen 

Dragongården Euphoria   SE40220/2013 f. 2013-05-29 

Utm typ, bra storlek, feminint huvud, välvinklad, stark rygg, rör sig mkt rastypiskt från sidan, härligt 

temperament, bra päls. Välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 1 CK, btkl 1 Cert, BIM Äg. Jana Jobark 

Fablernas Goodness Of Creation  SE37016/2013 f. 2013-04-27 

Bra typ & storlek, utm huvud, korrekt bett, ngt ljusa ögon, ngt brant overarm, knappt vinklad fram & 

bak, höga hasor, utm benstomme, kunde haft stramare tassar, önskar mer kraft I frånskjutet, ostabil 

fram & bak I rörelse, ngt bakhög I rörelse, lite fransysk fram, utm päls, trevligt temperament. 

Välvisad. 

Ökl Very good   Äg. Susanne Oscarsson 

 



Fairytroll’s Sugar Pie   SE12691/2014 f. 2013-11-29 

Utm typ & storlek. Mkt bra huvud, korrekt bett, moderat vinklad, utm rygg & benstomme, kunde ha 

bättre tassar, utm sidorörelser, aningen slarvig fram & lite trång bak. Trevligt temperament, bra päls. 

Välvisad. Svans m herdesvanskrok. 

Ökl Excellent, Ökk 2   Äg. Maria Andersson 

Hjältarnas Pälsfladdrare   SE38464/2012 f. 2015-05-11 

God typ & storlek. Mkt feminint huvud, ngt runda & ljusa ögon, korrekt bett, knappt vinklad fram & 

bak, acceptabel benstomme, ngt platta tassar, avfallande kors, ngt svag rygg. Rör sig m ngt ineffektiva 

steg, ostabilt fram & bak. Trevligt temperament, bra päls. Välvisad. 

Ökl Very good   Äg. Patrik Tordell 

Hjältarnas Pälsängel   SE38466/2012 f. 2012-05-11 

Bra typ, utm storlek, aningen ”doggy” i huvud, mkt bra djup i nospartiet, korrekt bett, knappt vinklad 

fram & bak, ngt höga hasor, bra benstomme, sakna fyll i front, bra kors, kunde haft bättre tassar, 

önskar mer frånskjut i rörelsen, ostabil fram & bak, faller i fronten i rörelse, trevligt temperament, bra 

päls. Välvisad. 

Ökl Very good   Äg. Ulrika Szabo 

Knickerbockers Spicy Cayenne  SE15736/2014 f. 2014-01-17 

Utm typ & storlek. Mkt bra huvud, korrekt bett, bra skuldra, moderat vinklad fram & bak, bra 

benstomme, under rörelse tyvärr haltar hon bak, därav priset, fina mellanhänder & tassar, bra päls, 

trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl KEP    Äg. Stellan Röjens 

Knockando’s Vin Sorbes Una Classica  SE28433/2012 f. 2012-04-15 

Bra typ utm storlek & huvud, korrekt bett, bra skuldror, knappt vinklad fram, för rak bak, höga hasor, 

brant kors, utm benstomme & tassar. Rör sig m inget frånskjut & aningen karpryggad som stör 

helheten. Trevligt temperament, bra visad. 

Ökl Very good   Äg. Göran Wåhlén 

Knockando’s Xo de Luze Fine  SE57841/2013 f. 2013-10-25 

Utm typ & storlek & huvud, korrekt bett, bra skuldror, ngt knappt vinklad fram & bak. Bra rygg & 

kors, utm benstomme för åldern, bra kors. Rör sig rastypiskt m acceptabelt frånskjut. Trevligt 

temperament, bra päls, välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 4   Äg. Susanne Lindblom 

Mamili’s White Diamond 4 Yaks  SE21998/2014 f. 2014-01-22 

Mkt kraftfull tik. Utm typ & storlek, på gränsen till maskulin, utm huvud, korrekt bett, välvinklad, 

stark rygg, utm benstomme, ngt platta tassar. I rörelse ngt tung & ointresserad, saknar ”power” i steget 

som hon borde ha, utm päls, acceptabelt temperament (blyg) Välvisad. 

Ökl Very good   Äg. Marie Karlsson 

Zir Ozzy’s Charmed Prie   SE59948/2014 f. 2014-11-16 

Utm typ & storlek, feminint huvud, korrekt bett, välkonstruerad tik som behöver utvecklas & massa, 

utm benstomme, kunde ha en aning bättre tassar, bra rygg i rörelse. Utm rörelser m bra frånskjut, bra 

päls, trevligt temperament, välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 3   Äg. Catrine Undebeck 

 



   Tikar 

   Championklass 

DK UCH SE UCH Boyzone’s Dragonfly  S17967/2009  f. 2009-01-29 

Utm typ & storlek, visas i något för gott hull, ngt som gör att halsen blir kort, acceptabla skuldror, 

moderat vinklad, bra benstomme, acceptabla tassar, stark rygg, acceptabla sidorörelser, blir för tung i 

sina rörelser orkar inte ta ut steget ordentligt (därav priset) utan päls, trevligt temperament, välvisad. 

Chkl Very good   Äg. Mats Hall 

NO UCH SE UCH Dragongårdens Heavenly Dream SE18441/2014 f. 2014-01-22 

Utm typ & storlek, korrekt huvud & bett, välvinklad, stark rygg, välutvecklad front för åldern, utm 

benstomme, acceptabla tassar, aningen avfallande kors. Rör sig mkt rastypiskt från alla håll. Trevligt 

temperament, bra päls, välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 3 CK, Btkl 4  Äg. Jessika Junehall 

Kausholm’s Long Awaited Destiny  DK02371/2014 f. 2014-01-21 

Utm typ & storlek, korrekt huvud & bett, välvinklad, stark rygg, bar kors, fina rastypiska rörelser, ngt 

platta tassar, lite utan päls, trevligt temperament. Välvisad, herdekrok på svansen. 

Chkl Excellent, Chkk 2 CK, Btkl 3  Äg. Pia & Bente Ferrold 

SE UCH Mathoaka’s Sunshine In Your Eyes SE18763/2012 f. 2012-02-09 

Utm typ & storlek, härligt huvud, korrekt bett, moderat vinklad fram, aningen knappt vinklad bak m 

aningen höga hasor, bra rygg, ngt uppdragen buklinje, bra kors, utm benstomme, ngt platta tassar. 

Rastypiska rörelser från sidan, aning ostabilt fram, lite utan päls, trevligt temperament, välvisad. 

Chkl Excellent   Äg. Ann-Charlott Petré 

SE JV-15 SE V-15 

Skjaergaardens 4 Your Eyes Only 007  SE55966/2014 f. 2014-02-23 

Utm typ & storlek, feminint huvud, korrekt bett, moderat vinklad, stark rygg, bra utvecklad front, bra 

benstomme & tassar, rastypiska rörelser, stark rygg, bra kors, lite utan päls, trevligt temperament, 

välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 1 CK , Btkl 2  Äg. Elise von Holten 

Skjaergaardens Copy My Attitude  SE56062/2011 f. 2011-07-19 

Utm typ & storlek, bra huvud, korrekt bett, moderat vinklad fram & bak, mkt rastypiska rörelser, stark 

rygg, bra kors, utm benstomme & tassar, aningen luftig päls, trevligt temperament, välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 4 CK   Äg. Elise von Holten 

   Tikar 

   Veteranklass 

SE UCH Bölelejonet Nicki   S24183/2008  f.2008-02-11 

Utm typ & storlek, korrekt huvud & bett, välvinklad, utm benstomme & stark rygg, mkt rastypiska 

rörelser, ngt trång bak, en veteran i bra kondition, trevligt temperament, välvisad, 

Vetkl Excellent, Vekk 2 CK   Äg. Elisabeth Joelsson 

Gullefjuns Ullstrumpa   S59550/2006  f. 2006-08-24 

Utm typ & storlek, korrekt huvud & bett, välvinklad, mkt bra bröstdjup, stark rygg för åldern, en 

veteran i god kondition. Rastypiska rörelser, bra kors, ngt utan päls, trevligt temperament, välvisad. 

Vetkl Excellent, Vetkk 3   Äg. Ronny Olsson 



DK UCH SE UCH Knockando’s Qmp Quinta Red S32027/2008  f. 2008-04-07 

Utm typ & storlek, korrekt huvud & bett, kunde ha lite mer underkäke, välvinklad, bra rygg. Rör sig 

rastypiskt dock m lite tunga steg, bra benstomme, kunde haft bättre tassar, en veteran i god kondition, 

acceptabel päls. Trevligt temperament. Välvisad. 

Vetkl Excellent, Vetkk 1 CK, BIM vet  Äg. Kristina Truedsson 

Teamaides Päls Pralinen   S54270/2008  f. 2008-07-08 

Bra typ, utm storlek. Bra huvud, kunde vara mer utfyllt i underkäken, korrekt bett. Ngt knappt vinklad 

fram & bak. Ngt avfallande kors. I rörelse skjuter rygg & kors upp vilket stör helheten, lite mjuk i 

ryggen, utm ben & tassar, en veteran i god kondition, lite ostabil fram & bak. 

Vetkl Very good, Vetkk 4   Äg. Robin Neumann 

 

   Uppfödarklass 

Knockando’s kennel  Ruth Lintonsson 

Uppfödargrupp m 2 kombinationer. Rastypisk i både huvud, kropp & rörelser. <en homogen grupp. 

1 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 


