
SLBK Rasspecial Hässleholm 2017-05-21  Domare: Monika Åkesson 

  Valpklass 4-6 mån 

  Hanar 

Dragongårdens Billionare  SE10870/2017 f: 2016-11-22 

Maskulin hane tilltalande helhet välskuret huv. men fint uttryck Fin hals & överlinje passande 

benst.bra tassar rör sig parallellt fram, hastrångt väl från sidan bra päls 

Valpkl 2 Hp    Äg: Dessner Mia 

 

Mathoaka's I'm Your Boddy SE12431/2017 f: 2016-12-20 

5 mån mask. hane tillt. helhet vackert välskuret huvud med fint uttryck utm. över- och underlinje, 

utmärkt benstomme välutv. bröstkorg, breda fina lår fin has, rör sig väl från alla håll, päls i utveckling. 

Valpkl 1 Hp    BIS VALP!!   Äg: Niesel Claes 

 

  Valpklass 4-6 mån 

  Tikar 

Dragongårdens All She Knows SE10878/2017 f: 2016-11-22 

5 mån, fem. tik, tilltalande helhet utm. över och underlinje, välutv. bröstkorg för åldern, utm. 

benstomme fina tassar rör sig utm. från alla håll. 

Valpkl 1 Hp           BIM VALP!!  Äg: Junehall Lindberg Jessika 

 

Dragongårdens Uptown Funk SE10873/2017 f: 2016-11-22 

Fem mån. fem. tik med fint huvud o. uttryck Fin överlinje Tillräcklig djup  i bröstkorgen, passande 

benst, bra tassar, fransysk, rör sig parallellt bak ngt löst fram ok från sidan, bra päls. 

Valpkl 2 Hp    Äg: Öberg Christina 

 

Mathoaka's Sunbeam InYour Eyes SE12434/2017 f: 2016-12-20 

4 mån fint huvud och uttryck Tillräcklig hals, tillr. bredd i ländpartiet kunde ha bättre bröstdjup, 

passande  benstomme fina tassar, rör sig ok från alla håll, päls i utveckling, välpressenterad. 

Valpkl 3 Hp    Äg: Petré Ann-Charlott 

 

  Valpklass 6-9 mån 

  Hanar 

Endless Edens Cheif Little Eagel SE52510/2016 f: 2016-09-03 

Mask hane 8 mån. Tilltalande helhet vackert huvud med fint uttryck bra nos, fin mask, bra öron och 

underlinje utm förbröst bra bredd i länden, goda vinklar bra benstomme fina tassar Rör sig med god 

steglängd bra från alla håll, utm päls, välpres. 

Valpkl 1 Hp     BIR VALP!!   Äg: Berntsson Anette 

 

Endless Edens Cheif Little Grizzly SE52508/2016 f: 2016-09-03 

8,5 mån mask hane fint huvud o uttryck, bar hals, bra förbröst och bröstdjup utm. vinklad fram öppen i 

bak, passande benstomme rör sig paralllellt bak utåt vinklade armbågar Bra päls. 

Valpkl 3    Äg: Andersson Eva 

 

Endless Even Cheif Little Raven SE52505/2016 f: 2016-09-03 

8 mån hanvalp ger ett ngt högställt intryck, Bra huvud fint uttryck Bra ögon välskurna öron utm. hals 

välvinklad fram öppen vinkel bak, fransysk rör sig parallellt fram o bak korta bakbensrörelser Utm 

päls. 

Valpkl 2    Äg: Florin Jennie 



   

 

  Valpklass 6-9 mån 

  Tikar 

Endless Edens Little Bright Star SE52513/2016 f: 2016-09-03 

8,5 mån välbalanserad välskuret huvud med fina detaljer tillr hals, eftergiven rygg bra bredd i länden 

välvinklad men fransyskt skulderparti kunde vara bättre vinklad i bakstället välburne svans rör sig 

parallellt med bra steglängd Bra päls. 

Valpkl 1    Äg: Fransson Jessica  

 

Endless Edens Little Red Fox SE52512/2016 f: 2016-09-03 

8,5 mån fem. tik välformat huv. med fint uttryck bra mask Bra hals välformad bröstkorg med tillr 

förbröst, bra bredd i länden passande benstomme ngt fransysk goda vinklar fram, ngt knappa bak Rör 

sig ok fram o bak Päls ok. 

Valpkl 2    Äg: Berntsson Anette 

 

  Juniorklass 

  Hanar 

Gep's Big Bear's The Holy One SE40448/2016 f: 2016-05-31 

Ett årig hane av utm modell kraftfulltmask. huv. fina ögon o öron, utm. över och underlinje 

Välutvecklad bröstkorg och förbröst, goda vinklar fram, ngt knappa bak aningen slutande kors, utm. 

päls, rör sig väl från alla håll. 

Jkl kv Exc Jkl kk 3   Äg: Ekström Persson Gina 

 

Knatteberga's Elite Avalugg SE42728/2015 f: 2016-06-15 

11 mån. ger ett nättare intryck välskuret huv. med fina detaljer fin mask, utm. överlinje, kunde ha 

bättre bröstdjup och mer volym,pass. benst. ngt. fransysk ngt knappa vinklar fram o bak rör sig 

parallellt  lätt, önskar mer tyngd i steget. 

Jkl kv Exc     Äg: Andersson Vanessa 

 

La Dolce Luna's Legacyshineforme SE25476/2016 f: 2016-03-25 

14 mån balanserad helhet fint huv. o uttryck, bar mask, ngt kort bröstkorg och aning lång i länden 

Goda vinklar fram o bak Tillr förbröst för åldern samt med bra volym. Passande benstomme, fin päls. 

Goda rörelser 

Jkl kv Exc Jkl kk 2 Ck   Äg: Lundquist Cecilia 

 

Mamili's Zaragon  SE33540/2016 f: 2016-04-04 

13 mån vacker huvud i profilför dagen ngt smal o .... i skalle Tillr. hals, stark rygg utm. förbröst och 

djup, ngt knappa vinklar fram o bak, bra päls, passande benstomme Rör sig väl bak ngt lös fram. 

Jkl kv Exc Jkl kk 4   Äg: Westpahl Ingela 

 

Milijor's Storstrut   SE45808/2016 f: 2016-07-04 

10 månader vacker tvälformat huvud, välburna öron o ögon, tillr hals utm. förbröst, kunde ha bättre 

djup i bröstkorgen, ngt brant skuldra, passande benstomme knappt vinklad bak, rör sig löst fram, bra 

bak, päls i utv. 

Jkl kv Exc     Äg: Öberg Per 

 

 



Sjöwildas Hulken Marvels Hero SE40726/2016 f: 2016-06-05 

11 mask hane med tilltalande helhet, vackert välformat huvud vackra ögon välburna öron, bar nos, utm 

över o underlinje välutv förbröst och bröstkorg för åldern utm. benstomme o vinklar Rör sig väl från 

alla håll Välpresenterad. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl opl R-Cert  Äg: Jan-Åke Oscarsson Susanne 

 

Skorres Xclusive Bamse de Lux SE35160/2016 f: 2016-05-20 

1 årig hane bra storlek o modell valformat huvud med fint uttryck, öron o ögon, bra hals ngt mjuck i 

ryggen utm. volym i bröstkorgen bra förbröst goda vinklar fram, öppen bak, fransysk ngt fallande kors 

Rör sig fin bak lös fram. 

Jkl kv Exc    Äg: Jörgensen Sonja 

 

Utanför tävlan 

Good Akilola' Gaucho Lion Vom Stei SE36573/2016 f: 2016-03-01  

Tilltalande helhet utm. bredd i skallen, vackert välformat huvud, bar hals o rygg välutv. bröstkorg, bra 

förbröst välmusklad i ländparti ngt fallande kors bra benstomme, bra vinklar fram, ngt knappa bak, bra 

has fina tassar Rör sig parallellt bak, löst fram, ok från sidan 

Jkl kv Exc     Äg: Petré Ann-Charlott 

 

  Unghundsklass 

  Hanar 

Knickerbockers From Heaven Withlove SE48796/2015 f: 2015-08-22 

22 mån hane om kunde ha bättre könsprägel, ger ett ngt långsträckt intryck, vackra ögon korrekt .... fin 

mask tillr hals, stark rygg, ngt öppen vinkel fram, framskjuten skuldra ngt knapp vinkald bak, rör mkt 

trångt bak bra fram från kunde ha mer kraft i steget. 

Ukl kv Very Good   Äg: Kronstrand Mildred 

 

  Öppenklass 

  Hanar 

Dragongårdens Dream Boy  SE18434/2014 f: 2014-01-22 

3 årig hane av mindre modell vackert välformat huvud med rätt attityd, fin mask o ... Tillr hals, stark 

rygg, välmusklad länd, bra kors, passande benstomme, skulle ha kunna "komma upp på benen" fina 

tassar, utm päls rör sig väl fram o bak. Glad för sin svans. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3   Äg: Lager Annika 

 

Endless Edens Give Me Your Love SE37017/2013 f: 2013-05-08 

4 årig hane av bra modell o storl Bra huvud, uttrycket störs ngt av lösa ögonkanter. stark rygg ok 

vinklar fram ngt öppen bak, passande benst fina tassar Bra päls, rör sig trångt bak, ok fram, rör sig i 

passgång m. svansen ringlad. 

Ökl kv Very Good   Äg: Fransson Madelein 

 

Endless Edens Living For Tomorrow SE32864/2012 f. 2012-04-28 

5 årig hane fin modell som visas i ngt högt hull, vackert välformat huvud med god könsprägel, bra 

hals, mjuk rygg, bra volym i bröstkorgen välmusklad i länd tillr förbröst pass. benstomme, fina tassar, 

rör sig parallellt bak o fram med alltför hög svans, prist pga av övervikt. 

Ökl kv Very Good   Äg: Fransson Jessica 

 

 



Fairytroll's Goblin Bright Cullinan SE40740/2011 f: 2011-06-05 

5 årig hane av utm. modell vacker välformat huv. vacker hals o överlinje utm förbröst och djup goda 

vinklar fram o bak Rör sig väl från alla håll Utm. benstomme och päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Bhkl opl  Äg: Andersson Maria 

 

Gep's Big Bear's Crawling Cub SE 33269/2015 f: 2015-05-08 

Två år hane av utm modell, utm. bredd i skalle, fin nos o ögon välburna öron, utm hals o överlinje bra 

förbröst, utm volym i bröstkorgen, pass benstomme, goda vinklar rör sig väl runt om  Bra päls välpres. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl   Äg:  Ekström Persson Gina 

 

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

5 årig hane av utmärkt storlek o modell välskuret huvud vacker över o underlinje utm benstomme fina 

tassar, tillr förbröst med utm volym i bröstkorg  välmusklad länd goda vinklar, rör sig med utm med 

kraftfulla steg vacker päls välpresenterad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 2 Cert   Champion!! Äg, Lundquist Cecilia 

 

Khaimas' Christmas Nanook SE25805/2012 f: 2011-12-18 

5 årig hane av bra modell, utm bredd i skallen, välskurna öron fint uttryck, tillr hals bra volym i 

bröstkorgen, bra vinklar fram mkt knappa bak, passande benstomme rör sig med ... ostörs av övervikt. 

Vacker päls. 

Ökl kv Very Good   Äg: Gustavsson Tomas 

 

DK JV-15 FDI HTM I 

Knatteberga's Haloween Ghost SE55052/2014 f: 2014-11-02 

2,5 år hane av utm modell o strl Tillr hals stark rygg ngt avfallande kors, knappa vinklar fram o bak 

Framskjutet skulderparti Tillr volym i bröstkorg pass benstomme, rör sig parallellt med kraft i steget 

Bra päls 

Ökl kv Exc Ökl kk opl   Äg: Andersson Maria-Helen 

 

Knockando's Waikato Quincyson SE49950/2012 f: 2012-08-06 

5 årig hane av utm modell o strl vacker välformat huvud utm. över o underlinje välutv bröstkorg o 

förbröst välmusklad länd Goda vinklar fram o bak Rör sig väl från alla håll med alltför glad svans pga 

av kort kors Vacker päls. 

Ökl kv ExcÖkl kk opl   Äg: Askfelt Jane 

 

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

Trevlig maskulin hane, tre år, Vacker välf. huvud Fina ögon o öron utm nos vacker hals o rygglinje 

tillr förbröst utm bröstdjup Bra benstomme, rör sig parallellt bak löst fram vacker päls välpresenterad 

Ngt fransysk. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4   Äg: Klingberg Marita 

 

Shimani's Hej H Heavy Metal SE47036/2014 f: 2014-07-27 

3 årig hane av bra modell och strolek välformat huvud, mask m bra detaljer, tillr hals bra rygg ngt .. .. 

fallande kors, rör sig trångt bak visas i allt flr mkt övervikt vilket påverkar rörelsen välpresenterad. 

Pris pga övervikt. 

Ökl kv Very Good   Äg: Fernwall Karin 

 

 



Sjöwildas Kosta Kosing  SE51834/2013 f: 2013-08-23 

3,5 år hane av lite lättare modell bra storlek bra bredd i skalle, fina ögon och öron, tillr hals stark rygg, 

välmusklad länd ngt avfallande kors, pass benstomme, rör sig parallellt bak mkt löst fram. Skulle 

kunna vara lite säkrare i ringen störs av omgivningen. 

Ökl kv Very Good   Äg: Blom Annelie 

 

Skorres Wilmer  SE22102/2015 f: 2015-03-14 

2 årig hane av bra storlek välskuret huvud uttrycket störs ngt av de runda ögonen Välburna öron tillr 

hals eftergiven rygg ngt avfallande kors, ngt knappa vinklar fram o bak, framskjuten skulderparti tillr 

volym i bröstk Fransysk rör sig trångt bak, vacker päls välpres 

Ökl kv Very Good   Äg: Strömberg Halvorsen Pia 

 

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

2,5 år gammal hane av bra storlek o modell, välskuret huvud med fint uttryck vacke hals ngt 

eftergiven rygg välmusklad länd bra kors, goda vinklar fram o bak, tillr förbröst bra volym i bröstkorg. 

rör sig mkt trångt bak, bra fram vacker päls, välpres. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl   Äg: Abrahamsson Pamela 

 

  Championklass 

  Hanar 

DKuch NORD JV-15 SEuch 

Aleomas First Guy For Us  SE54460/2014 f: 2014-09-26 

2,5 år hane av utm modell o storlek vackert välformat huvud utm könsprägel hals över o underlinje 

Bra försbröst utm. bröstdjup Goda vinklar fram ngt knappa bak.  Rör sig utm. Vacker päls 

välpresenterad 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl 4  Äg: Hall Mats 

 

SEuch Dragongårdens Good Feeling SE40219/2013 f: 2013-05-29 

Trevlig mask hane av den mindre modellen Vacker överlinje välmusklat ländparti bra kors utm 

förbröst o djup med utm. volym välvinklad fram ngt knappa vinklar bak, passande benstomme Rör sig 

m fram ngt kort steglängd bak Vacker päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ck Bhkl opl  Äg: Lindvall Strid Charlotta 

 

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

5 årig hane av utm storlek o modell Vacker välf huvud fina detaljer Vacker hals ngt mjuk rygg utm 

förbröst o bröstdjup Bröstkorg m god volym Utm benst fransysk vecka mellanhänder, goda vinklar 

fram öppen bak Vacker päls 

Chkl kv Exc Chkl kk opl   Äg: Svensson Anna 

 

C.I.B NOuch NO V&NORD V-14 NO V-14 NORDuch NORD V-14 NORD V-15 SE JV-13 SE 

V-14 SE V-14,-15,-16 SE&FIuch VDHch  

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

4 årig hane av utm storlek o modell Härslig könsprägel, vackert välskuret huvud med den rätta 

attityden utm förbröst o djup .. bröstkorg med utm volym Utm vinklar fram ngt öppen vinkel bak. Utm 

benst fina tassar, rör sig väl framifrån o från sidan Vacker päls mkt välpresenterad 

Chkl kv Exc Chkl kkv 1 Ck Bhkl 1 BIR  Äg: Junehall lindberg Jessika 

 

 



 

DKuch NORDuch SEuch SE Vch 

Sandiana's Perfect Day  SE26231/2012 f: 2012-03-17 

Femårig hane av utm modell Vacker välfromat huvud med fina detaljer Vacker hals o stark rygg,ngt 

avfallande kors Utm förbröst o djup, utm benstomme o vinklar Rör sig väl från alla håll Vacker päls 

Välpresenterad 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhlk 3  Äg: Westphal Ingela 

 

  Veteranklass 

  Hanar 

Enjoy Bear's Dusk To Down SE21486/2009 f: 2009-02-23 

8 år veteranhane god könsprägel välskuret huvud fina ögon o öron tillr hals ngt mjuk rygg 

välsmusklad ländparti bra kors Utm volym i bröstkorg, pass benst fransysk rör sig parallellt bak, löst 

fram Vacker päls skulle ha mer drive. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 3   Äg: Egrenius Inger 

 

Knockando's Qmp Quatourze Red SE32024/2008 f: 2008-04-07 

9 årig hane av utm storlek och modell utm bredd i skallen fina ögon o öron Tillr hals eftergivande rygg 

ngt avfallande kors goda vinklar fram o bak framskjuten skulderparti ngt vecka mellanhänder rör sig 

hastrångt bra fram o fr sidan Vacker päls. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 4   Äg: Svensson Anna 

 

C.I.B DK V-12 LTch NO V-11 NORDuch SLch  

Knockando's Qmp Quincy Red SE32020/2008 f: 2008-04-07 

9 årig hane av utm modell o storlek, vackert välformat mask, huvud vacker hals och rygg, bra 

underlinje goda vinklar fram o bak, utm förbröst och bröstkorg, Rör sig parallellt med utm kraft i 

steget 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Bhkl opl  Äg: Lintonsson Ruth 

 

SEuch  

Leonskall's Kizz Me Bobbo LinslusSE30480/2009 f: 2209-03-23 

8 årig hane av fin modell Vackert välformat huvud Härlig attityd Vacker över o underlinje Utm 

förbröst och bröstdjup Utm volym i bröstkorg Goda vinklar Rör sig väl runt om Vacker päls. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 2 Ck Bhkl opl  Äg: Björnbrink Marina 

 

  Juniorklass 

  Tikar 

Con-Cordelias Shining Doll  SE45580/2016 f: 2016-08-16 

9 mån fem tik av den lättare modellen. Fem huv med fint uttryck bra hals, stark rygg fallande kors, tillr 

förbröst och volym i bröstkorg, ngt knappa vinklar fram o bak Rör sig parallellt bak o fram och från 

sidan. 

Jkl kv Exc Jkl kk opl   Äg: Olsson Mikael 

 

Gep's Big Bear's South Dakota SE22839/2016 f: 2016-03-12 

Ett årig jun. av utm modell och storlek, vackert välskuret huvud fint uttryck, fin mask, vacker över o 

underlinje, utm volym i bröstkorg, passande benstomme Rör sig väl välbalanserad helhet Vacker päls. 

Jkl kv Exc Jkl kk opl   Äg: Hall Per 

 



 

 

Gep's Big Bear's Wildcat  SE40453/2016 f: 2016-05-31 

Ett årig fem til utm. storlek välskuret huvud, fina ögon o öron Tillr hals stark rygg plant kort kors, 

goda vinklar fram o bak Bra förbröst o bröstdjup pass. benstomme, ställersig fransyskt, rör sig trångt 

bak lös fram visas i för högt hull päls i utv. Välpres. 

Jkl kv Exc Jkl kk opl   Äg: Hall Mats 

 

La Dolce Luna's Legacyselfieforme SE25471/2016 f: 2016-03-25 

14 mån välbalanserad tillt helhet, vacker välskuret huvud med fina detlajer Vacker över o underlinje, 

utm förbröst och volym i bröstkorg  för åldern bra vinklar fram o bak rör sig väl runt om med utm 

kraft i steger Välpresneterad 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck R-Cert  Äg: von Holten Elise 

 

La Dolce Luna's Legacysoulmateforme SE25690/2016 f: 2016-03-25 

14 månader fem. tik tillt. helhet utm. huvud med fina detaljer Vacker över o underlinje Utm. förbröst 

och bröstdjup Bra vinklar fram o bak Utm. benstomme o fina tassar rör sig med kraft pondus o attityd 

Bra päls Välpres. 

Jkl kv Exc Jkl kk 2 Ck   Äg: von Holten Elise 

 

La Dolce Luna's Legacystoryforme SE25470/2016 f: 2016-03-25 

Fem huvud 14 mån av utm. typ o modell, bra ögon o nos, Tillr hals utm. förbröst tillr bröstdjup pass. 

benstomme ställer sig fransyskt goda vinklar fram ngt knappa bak, rör sig parallellt fram ngt löst bak 

Vacker päls o färg. 

Jkl kv Exc Jkl kk 3   Äg: Billqvist Marie 

 

Maxigor Makena  SE47089/2016 f: 2016-05-17 

Ett årig fem. tik välskuret huvud med fina detaljer bra hals, eftergivande rygg goda vinklar fram ngt 

knappa bak fransyskt skulderparti ställer sig fransyskt Rör sig parallellt bak löst fram, päls i utveckling 

Behöver bättre självförtroende. 

Jkl kv Very Good   Äg: Skarnehall Margareta 

 

Milijor's Top Hat  SE45810/2016 f: 2016-07-04 

10 mån Fem tik av bra modell Välskuret huv. med bra mask Uttrycket störs av runda ögon, tillr hals, 

bra förbröst samt bra volym i bröstkorgen passande benstomme, goda vinklar fram ngt knappa bak 

visas i ngt för högt hull, ställer sig fransyskt. 

Jkl kv Very Good   Äg: Johansson Lillemor 

 

Selma   SE28364/2016 f: 2016-03-26 

14 mån fem tik av den lättare modellen, välskuret huvud med fina detaljer Bra hals o rygg Kunde ha 

bättre bröstdjup och volym i bröstkorgen Knappa vinklar fram o bak Rör sig parallellt Bra päls 

Välpressenterad. 

Jkl kv Very Good   Äg: Elfving Mimmi 

 

Skorres Xclusiva Xonia de Lux SE35164/2016 f: 2016-05-20 

Ett årig tik välbalanserad o välkroppad för åldern, vackert välformat huvud, bra könsprägel utm över o 

underlinje utm benstomme, fina tassar Rör sig väl från alla håll med kraft. Vacker päls 

Jkl kv Exc Jkl kk 4   Äg: Andersson Elisabet 



 

   

  Unghundsklass 

  Tikar 

Faighful Amigo Eau de Prada SE50332/2015 f: 2015-06-10 

23 mån fem tik bra storlek, vackert välforma huv m fint uttryck, fina detaljer tillr hals, ngt mjuk i 

ryggen, goda vinklar fram knappa bak, utm. förbröst och bröstdjup pass. benstomme Rör sig bra fram 

o bak och fr sidan. Vacker päls Mkt välpres. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1   Äg: Petré Ann-Charlott 

 

Vargbiten's Fiona  SE15794/2016 f: 2016-01-21 

16 mån Fem tik m välform huvud fina ögon och nos, bra hals o rygg ngt sluttande kors Bra förbröst o 

bröstdjup o goda vinklar fram o ngt knappa bak pass. benstomme vecka mellanhänder visas i ngt högt 

hull, rör sig trångt bak utåtvridna armbågar. 

Ukl kv Very Good   Äg: Olsson Mikael 

 

Vargbiten's Leia  SE15793/2016 f: 2016-01-21 

16 mån fem tik bra storlek välf huvud med fint uttryck öron plac. ngt för långt bak tillr hals, mjuk i 

ryggen tillr vinklar fram nappa bak, bra bröstdjup, rör sig hastrångt, löst fram Visar ett osäkert 

beteende i ringen. 

Ukl kv Very Good   Äg: Lundgren Kristina 

 

Vargbiten Ofelia  SE15797/2016 f: 2016-01-21 

16 mån tik välformat huv. fint uttryck god könsprägel välfor ögon. bra nos. Utm förbröst o djup. God 

volym i bröstkorg ngt tunn benstomme. Goda vinklar fram knappa bak rör sig parallellt bak löst fram, 

päls i utv. 

Ukl kv Very Good   Äg: Jensen Arktoft Arktoft Anna 

 

  Öppenklass 

  Tikar 

Bölelejonets Wendela  SE25788/2014 f: 2014-03-13 

Tre årig tik, fem god könsprägel Välform huv. m fina detaljer Bra överlinje utm. förbröst Bra bröst 

djup passande benstomme ställer sig fransyskt. Goda vinklar fram knappa vinklar bak, kraftlösa 

rörelser hastrång, vacker päls. 

Ökl kv Very Good   Äg: Ljusberg Hasselgren Birgitta 

 

Dragongårdens I Could Be The One SE32470/2015 f: 2015-05-11 

Två årig tik av bra modell, välform. huvud där uttrycker störs av de runda ögonen. Vacker hals, stark 

rygg ngt. kort kors. Utm. förbröst o djup. Bra längd på bröstkorg. Välmuskladländ passande 

benstomme bra tassar, goda vinklar fram ngt knappa bak rör sig med bra kraft o steglängd. 

Ökl kv Exc     Äg: Karlsson Stefan 

 

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

4 år fem. tik av utm. storlek o modell Välskuret huv. m utm. detaljer Vacker hals, ngt eftergivande 

rygg utm. förbröst och djup. Härlig volym och längd på bröstkorgen goda vinklar fram o bak, fin best. 

o tassar Skulle rör sig med bättre drive, bra päls. 

Ökl kv Exc    Äg: Oscarsson Susanne 

 



Gep's Big Bear's PowWow  SE33273/2015 f: 2015-05-08 

Två årig tik av utm. modell god könsprägel Välskuret huv. fint uttryck m rätt attityd Vacker  över o 

underlinje Utm. förbröst o djup Utm. vinklad fram o bak God benstomme Kraftiga starka rörelser med 

gott flyt i steget. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1Ck Btkl 1 Cert BIM  Äg: Frönestedt Kersing 

 

NORD JV-15 

Knockando's Yin Tiger Of  Villany SE20570/2015 f: 2015-03-06 

Två årig tik av utm. modell Fem. huvud m. utmärkt uttryck Vacker över och underlinje Goda vinklar 

fram o bak Utm. förbröst o djup Passande benstomme Rör sig väl från alla håll Vacker päls och 

välpresenterad . 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ck Btkl opl  Äg: Lintonsson Ruth 

 

Medevi Maszkos Khaleesi  SE51147/2015 f: 2015-06-12 

Två årig fem tik av utm. typ, strl och modell, välskuret huv. med fina detaljer, tillr hals, bra rygg, tillr 

förbröst utm bröstdjup ngt knappa vinklar fram o bak bra benstomme, rör sig med ett härligt flyt Bra 

päls Välpresenterad.  

Ökl kvExc Ökl kk 3 Ck Btkl opl  Äg: Skarnehall Margareta 

 

Milijor's Royal Ester  SE53435/2013 f: 2013-10-08 

4 årig tik av bra modell utm. storlek, bra huv. o uttryck med god könsprägel Bra över o underlinje 

Utm. förbröst o volym i bröstkorgen, stark rygg Bra benstomme rör sig med alltför tungt steg pga 

övervikt därav priset. 

Ökl kv Very Good   Äg: Johansson Lillemor 

 

Milijor's Starlet  SE34946/2012 f: 2012-05-09 

5 årig tik av bra modell o strl Välf. huv med vackra ögon Välskurna öron, bra hals, stark rygg, goda 

vinklar fram ngt öppen vinkel bak utm förbröst o djup, bra volym på bröstkorg Rör sig väl trots 

övervikt Päls i utveckling. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl   Äg: Johansson Lillemor 

 

Radiant Star's Beutiful Bellatrix SE19766/2012 f: 2012-01-18 

Fem årig tik bra storlek kunde haft bredare skalle fina ögon o uttryck bra hals o rygg ngt fallande 

kors,bra förbröst o djup utm. längd på bröstkors, bra benst. goda vinklar fram, ngt knappa bak, trång 

bak, ngt lös fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl   Äg: Sjögren Lars 

 

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

Två årig tik av utm. modell o storlek, mkt vackert välform. huvud med fina detaljer Utm. överlinje 

förbröst o djup, Passande benstomme fina tassar, goda vinklar fram, knappa bak. Rör sig mkt trångt 

bak, bra fram, väl från sidan. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl   Äg: Andersson Elisabet 

 

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

Två och halv år fem. tik av god strolek, välformat huvud med bra nos o ögon, små fina öron Vacker 

hals, stark rygg, tillr förbröst god volym i bröstkorgen dom kunde vara längre, passande benst. ställer 

sig fransyskt öppen vinkel fram o bak rör trång bak, löst fram o väl fr sidan 

Ökl kv Very Good   Äg: Persson Magdalena 



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

Två årig tik av utm. strolek o modell, god könsprägel Tilltalande balanserad helhet Välskuret huvud 

utm. uttryck Goda vinklar fram o bak, rör sig utm. fram ngt trångt bak, utmärkt från sidan 

Välpresenterad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl opl  Äg: Magnusson Lisbeth 

 

Zir Ozzy's Charmed Prue  SE59948/2014 f: 2014-11-16 

2,5 år gammal tik fint huvud o uttryck bra hals ngt eftergiven i rygg, välmusklat ländparti, ngt kort o 

plant kors, bra förbröst o djup passande benst, ställer sig fransyskt  goda vinklar fram, knappa bak Rör 

sig parallellt bak bra fram Bra päls. 

Ökl kv Exc     Äg: Undebeck Catrine 

 

  Championklass 

  Tikar  

SEuch Blå Rosen's Holly  SE57093/2010 f: 2010-09-01 

7 årig tik av utm modell Välformat huvud fent uttryck Bra könsprägling Vacker över o underlinje Bra 

förbröst o bröstdjup Goda vinklar fram o bak Rör sig parallellt på .... ledigt sätt Vacker päls 

Chkl kv Exc     Äg Frimodig Victoria 

 

DKuch SEuch  

Blå Rosen's Love Is All Around SE2041/2012  f: 2012-02-12 

5 årig tik v utm modell Bra storlek Vackert huvud m fin mask o uttryck Vacker hals Strak rygg  obra 

kors Utm förbröst o bröstdjup Bra benstomme fina tassar Goda vinklar fram o bak Rör sig utm runt 

om Bra päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ck Btkl opl  Äg: Andersson Elisabet 

 

NORD V-15 RLD n RLD N&F SE JV-13 SEuch SE V-16 SE Vch 

Dragongårdens Kahlua  SE20319/2013 f: 2013-02-24 

4 årig tik av utm. modell bra storlek Välformat huvud, vackert uttryck, mkt välkroppad vacker över o 

underlinje, utm benstomme goda vinklar fram o bak, kraftfulla vägvinnande rörelser Vacker päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 2  Äg: Forsner Annelie 

 

Fairytroll's Sugar Pie  SE12691/2014 f: 2013-11-29 

3 årig fem tik välformat huv fina ögon o öron bra hals ngt eftergivande rygg bra förbröst o djup, goda 

vinklar fram o bak, bra benstomme Rör sig ngt trångt bak bra fram o från sida Päls i utveckling 

Chkl kv Exc     Äg: Andersson Maria 

 

SEuch 

La Dolce Luna'sDream Pearl For Me SE40777/2012 f: 2012-06-02 

5 årig tik av utm modell o storlek bra huvud o uttryck tillr hals, stark rygg, utm bröstkorg förbröst o 

djup utm benstomme o tassar Rör sig väl runt om Utm päls välpres 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 4  Äg: von Holten Elise 

 

SE JV-15 SEuch SE V-15 

Skjaergaardens 4Your Eyes Only SE55996/2014 f: 2014-02-23 

3 årig tik av utm. modell bra storlek, bra huvud tillr hals stark rygg, bra förbröst o djup, utm 

benstomme, fina tassar, rör sig väl Fin päls mkt välpresenterad 

Chkl kv Exc Chkl kk 3Ck Btkl opl  Äg: von Holten Elise 



SEuch 

Zir Ozzy's Royal Lovevon Tulip's SE18544/2010 f: 2010-01-16 

7,5 år gammal tik välformat huvud, fina ögon o öron tillr hals ngt eftergivande rygg ngt öppna vinklar 

fram med brant skuldra goda vinklar bak pass benstomme bra tassar rör sig trång bak bra fram o fr 

sidan 

Chkl kv Exc Chkl kk opl   Äg: Billqvist Marie 

 

  Veteranklass 

  Tikar 

Blå Rosen's Eternal Shadow Of Blizz SE36920/2009 f: 2009-05-02 

8 år bra storlek , välformat huvud m fina detaljer goda vinklar fram öppen bak ngt eftergivande rygg, 

kunde ha bättra förbröst bra volym och bröstdjup, tillr benstomme visas för dagen i ngt högt hull, rör 

sig trångt bak bra fram 

Vetkl kv Very Good Vetkl kk 3  Äg: Bergdahl Jenny 

 

DKuch SEuch Boyzone's Dragonfly SE17967/2009 f: 2009-01-29 

8,5 år fem tik av utm modell o storlek välskuret huv. med fina detaljer o uttryck utm. över o underlinje 

Goda vinklar fram o bak bra benstomme rör sig med kraft o god steglängd En veteran i utm kondition 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck   Äg: Hall Mats 

 

Enjoy Bear's Dream Of Diamonds SE21482/2009 f: 2009-02-23 

8,5 fem tik av bra storlek Bra huvud fina ögon bra nos tillr hals stark rygg fallande kors, goda vinklar 

fram o bak men framskjuten skulderparti utm. bröstdjup rör sig löst fram m korta steg bak Päls i 

utveckling 

Vetkl kv very Good Vetkl kk 4  Äg: Young Jenny 

 

DKuch NORD VV-16 SEuch 

Knockando's Qmp Quinta Red  SE32027/2008 f: 2008-04-07 

9 år av utm modell o storlek bra huv o uttryck Bra hals rygg o kors Bra försbröst o djup utm. volym i 

bröstkorgen Passande benstomme Rör sig samlat runt om m god steglängd Bra päls Välpresenterad 

Vetkl kv Exc Vetklkk 2   Äg Truedsson Kristina 

 

  Avelsklass  

  Valpar 

Endless Edens Lady Starlight 

En jämn grupp där tiken har nedärvt goda benstommar, god volym i bröstkorg vackra välformade 

huvuden och goda rörelser 

Avelskl 1 Hp 

 

  Uppfödarklass  

  Valpar 

Anette Berntsson, Endless Edens kennel 

En vacker syskonskara med fina huvuden bra rörelser utm mentaliteter 

Uppfkl 1 Hp 

 

   

 

 



  Avelsklass 

DKuch SEuch  

Blå Rosen's Love Is All Around   SE20461/212  f: 2012-02-12 

Klass med två kombinationer där föräldradjuret har nedärvt genomgående fina huvuden, genomgående 

öppna vinklar bak, samtliga bra steglängd Bra pälsar Jämn kvalitet 

Avelskl 2 Hp 

 

SEuch 

La Dolce Luna's Dream Pearl For Me SE40777/2012 f: 2012-06-02 

Genomgående gott avels.. där föräldern har nedärvt välbalanserade individer med genomgående hög 

kvalité  

Grattis till ett bra avelsresultat 

Avelskl 1 HP 

 

  Uppfödarklass 

von Holten Elise, La Dolce Luna's Kennel 

Typiska hundar, genomgående bra benstommar, kraftfulla rörelser, fina huvuden. 

Grattis till ett gott uppf. arbete 

Uppfkl 1 Hp 

 

Lintonsson Ruth, Knockando's Kennel 

Typiska hundar, välkroppade alla av god storlek Rör sig väl! En skiljer ut sig från gruppen med sin 

"glada" svans. 

Grattis till et fint uppf.resultat. 

Uppfkl 2 Hp 

 

Andersson Elisabet, Skorres Kennel 

Genomgående fina huvuden med det typiska uttrycket Kvaliteten hos individerna varierar, två är 

fransyska stör helhetsintrycket. 

Uppfkl 4 Hp 

 

Junehall Petra, Dragongården Kennel 

Mkt typiska individer, samtliga har välformade huvuden med fina uttryck, genomgående goda rörelser 

önskar samtliga en storlek större. 

Uppfkl 3 Hp  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


