Malmö 090322
Domare: Bengt-Åke Bogren
Junkl
Hund
Boyzones Royal Flash S38559/2008 född: 080506
Storlek: 76 cm
Utm. Typ substans hane bra model bra skalle och nosparti välansatta öron härlig topline för
åldern Tillräcklig bröstkorg, rastypiska vinklar, En aning kohasig bak bra päls o färg Trevligt
temperament
Junkl Kv 1 Kk 2 Ck ägare: Servin Anita
Knockandos Qmp Quillon Red S32021/2008 född: 080407
Storlek: 69 cm
Mkt god typ ganska bra huvud en aning lång ? bra hals vek i ryggen välformad bröstkorg rör
sig? Därav priset, vacker päls o färg
Junkl kv 2 ägare: Peter Dyhr
Knocknado qmp quincy red s32020/2008 född: 080407
Storlek: 75 cm
Typ & helhet: Utmärkt
Härlig hane bra model, välformat huvud välansatta öron dock en aning ? hals o överlinje
välutvecklad bröstkorg sunda rörelser runt om kunde haft mörkare ögon päls på g
Junkl kv1 kk 3 hp ägare: Lintonsson Ruth
Kungslejonets arrac s34081/2008 född: 080320
Typ & helhet: Utmärkt
Storlek: 75 cm
Hane av bra storlek kunde ha kraftfullare huvud Passande ögonfärg välansatta vackra öron bra
hals vällagd skuldra härligt förbröst bra benstomme fria effeltfulla rörelser rastypiska vinklar
päls på g
Junkl kv 1 ägare: Monika Engqvist
Kungslejonets atlas s34075/2008 född: 080320
Typ & helhet: Mycket god
Storelk: 73 cm
Tilltalande hane härligt huvud mörka vackra ögon kunde ha elegantare hals o starkare rygg
för åldern Tillräcklig bröstkorg en aning knappa vinklar bak rör sig ok.
Junkl kv 1 ägare: Enander Maria
Kunglejonets atlet s34078/2008 född: 080320
Typ & helhet: Mycket god
Storlek: 70 cm
Hane på den ? Tillt huvud som behöver bli kraftfullare vackra ögon För äldern tillräcklig
bröstkorg Kunde ha ? hals o stakare rygg en aning knappa vinklar behöver bli fastare i fronten
o få mer drive i steget.
Junkl kv 2 ägare: Rudholm Claes- Göran
Kungslejonets Attila S34077/2008 född: 080320

Typ & helhet: Utmärkt
Storlek: 71 cm
Hane m kraftfullt huvud ? behöver ? upp Vackra ögon bra nosparti Ngt ? mungipor. Bra hals
o rygg För åldern tillräcklig bröstkorg Rör sig ? fram Vacker päls o färg
Junkl 1 Kv R ägare: Ahlgren Marie
Teamaides Nick Nolte S17647/2008 född: 080109
Typ & helhet: Utmärkt
Storlek: 72 cm
Hane av bra model. Tilltalande huvud som bör bli grövre i skallen. ? nosparti en aning öppna
mungipor vacker hals Stark rygg Ännu ngt grund i bröstkorg som behöver bli fylligare Goda
rörelser står ngt utställd fram Härligt temperament
Junkl Kv 1 kk 1 hp ägare: Lagergren Ann- charlotte
Villmobackens forest gump s16637/2008 född: 080106
Typ & helhet: Utmärkt
Storlek: 73 cm
Substansfull rejäl hane, härligt mask huvud elegant överlinje välformad bröstkorg Goda
proportioner goda vinklar och rörelser. Svansen! Päls på g
Junkl Kv 1 kk 1 Ck ägare: Frönestedt Kerstin
Unghundsklass
Hund
Bölelejonet looking-at-a-prince s11394/2008 född: 071208
Typ & helhet: Utmärkt
Storlek: 77 cm
Kraftfull ngt tung hane kraftig mask huvud som inte får bli grövre. Kraftfull hals. Rygg ok
välutveckl. Bröstkorg för åldern. Goda vinklar rör sig bra från sidan ngt tung i fronten vacker
päls o färg mörka vackra öga.
Ukl Kv 1 kk 4 ägare: Pettersen Annelie
Geps big bears peace s53274/2007 född: 070630
Typ o helhetsintryck: 77 cm
Storlek: 77 cm
Härlig hane av bra modell och storlek mkt tilltalande huvud härlig topline. Välutvecklad
bröstkorg välvinklad Rör sig instabilt fram. Vrider ut armbågarna vacker päls o färg
Välpresenterad
Unkl kv 1 kk 1 ck Bhkl 3 ägare: Ekström Gina Persson
La dolce lunas supersee-mee s48839/2007 född: 070616
Typ & helhetsintryck: Mycket god
Storlek: 75 cm
Hane av bra modell o storelk Tilltalande huvud somkunde vara lite grövre en aning ljusa ögon
Bra topline Tillräcklig förbröst ngt grund i bröstkorg svansen! Rastypiska vinklar o rörelser
Ukl Kv 1 kk 2 ägare: Joakimsson Annika
Leo zedakas thunderball s54693/2007 född: 070715
Typ o helhetsintryck: god
Storlek: 71 cm

Hane på den mindre skalan. Med ett ganska bra huvud ngt ljusa ögon. Bra hals o topline ännu
? för outveckald i bröstkorg En aning lång i länden Välvinkl bak Rör sig bra från sidan och
bak instabil o lös i fronten Står utställd fram. Priset pga fronten
Ukl Kv 3 ägare: Randau Björn
Millijors farbror blå s10540/2008 född:071218
Tyo o helhetsintryck: Mycket god
Storlek: 72 cm
Hane på den mindre skalan. Ganska bra huvud. Rejält bra nosparti en aning öppna mungipor
Bra överlinje Tillräcklig bröstkorg för åldern. Vinklaa ok. Rör sig bra från sidan. Päls på g
Ukl kv 1 kk 3 ägare: Olofsson My
Skorres Ramse s50559/2007 född: 070625
Typ o helhetsintryck: Mycket god
Storlek: 71 cm
Hane på den mindre skalan ganska bra huvud passande ögonfärg Härligt nosparti. Tillräcklig
bröstkorg Bra typiska vinklar o rörelser Välpresenterad
Ukl kv 1 Kk R ägare: Andersson Elisabet
Skorres saxon s60137/2007 född: 070905
Storlek: 73 cm
Hane va bra storle kunde ha mask. Huvud vackra välansatta öron Bra hals o överlinje
Tillräcklig bröstkorg svansen! Härligt temperament Rastypiska vinklar. ? är fronten, mkt
instabil. Står utställd både fram och bak.
Ukl kv 2 ägare: Anderson Kenneth
Öppen klass
Hund
Altonastigens kaiser s50855/5006 född: 060630
Typ o helhetsintryck: Utmärkt
Storlek: 77 cm
Härlig hane bra storlek mask. Tilltalande huvud mörka vackra ögon. Ngt öppna mungipor
kunde ha elegantare hals stark rygg bröstkorg ok mkt bra benstomme. Rör sig alldeles utm.
Ökl kv 1 kk 1 ck bhkl 1 cert cacib BIM ägare: Johansson Lars- Gösta
Amazing noysis zeke s15088/2007 född: 070114
Typ o helhet: Utmärkt
St: 73 cm
Hane va bra storlek. Välplacerade en aning stora öron. Bra sklle och nosparti. Bra hals o rygg
Tillräcklig bröstkorg. Välvinklad välgående
Ökl Kv 1 ägare: Hagelin Birgitta
Asterix s32683/2006 född: 051223
Typ o helhetsintryck: Utmärkt
St:77 cm
Härlig hane av bra storlek Maskulin tilltalande huvud vackra öron Öppna mungipor vacker
topline som störs av svansen i rörelse. Tillräcklig bröstkorg ? typiska vinklar o rörelser.
Kunde ha mer päls
Ökl kv 1 ägare: Örneskans Anna

Blizzmajazz lord finess S64241/2004 född: 041019
Typ o helhet: Utmärkt
St: 74 cm
Härlig hane av rätt storelk Maskul välformat huvud passande ögonfärg härlig topline
välformad bröstkorg välvinklad välgående Päls ok
Ökl Kv 1 kk2 ck Bhkl R ägare: Bergdahl Jenny
Endless edens rain S20748/2007 född: 070224
Typ o helhet: Utmärkt
St: 76 cm
Hane av rätt storlek o model kraftfull maskulint huvud somkunde vara ? nt ljusa ögon öppna
mungipor Härlig topline välformad bröstkorg. Välvinklad välgående Svansen!
Ökl kv 1 ägare: Lynch Robin
Enjoy bears co-cowboy S41259/2007 född: 070527
Typ o helhet: Mycket god
St: 76 cm
Hane av bra storlek Tilltalande huvud mörka vackra ögon Välansatta ngt storqa öron öppna
mungipor Härlig topline välutv bröstkorg goda vinklar kohasig bak. Instabil fram Vrider ut
armbågarna Därav priset.
Ökl kv 2 ägare: Nilsson Ulf
Geps big bears good guy a leomas s36484/2006 född: 060410
Typ o helhetsintryck: Utmärkt
St: 77 cm
Hane av bra storlek o model Maskulint vackert huvud mörka vackra ögon Härlig topline
välutveckald bröstkorg En aning knappa vinklar bak ok fram Rör sig trevligt Glad svans!
Ökl Kv 1 kk 4 ägare: Hall Mats

Millijors tango rolex s61557/2005 född: 050928
Typ o storlek: 73 cm
Hane på den mindre skalan med passande huvud passande ögonfärg bra hals välutvecklad
bröstkorg Goda vinklar. Står ngt utställd fram o bak. En aning högt hull
Ökl Kv 1 kk R ägare: Peter Dyhr
Skorres Oconer S27259/2005 född: 050316
Typ o helhet: Utmärkt
St: 74 cm
Hane av bra storlek Tilltalande huvud. Bra hals o rygg. En aning tunn underkäke
Välutvecklad bröstkorg Välvinklad Goda rörelser från sidan. Lös i fronten. Pälsen på g
Ökl kv 1 kk 3 ägare: Hasselgren Birgitta
Teamaides klark kent s55805/2006 född: 060719
Typ o helhet: Mycket god
St: 75 cm
Hane av bra storlek. Skalle som behöver ? välansatta öron ? Bra överlinje Tillräcklig
bröstkorg ngt lång i länden Goda vinklar Glad svans
Ökl kv 1 kk 3 ägare: Skarnehall Margareta

Championklass
Hund
DKUCH SUCH Fairytrolls zorakzoran s34228/2005 född: 050504
Typ o helhet: Utmärkt
St: 79 cm
Hane på den större skalan Härligt uttryck Maskulint välskuret huvud Bra rejält nosparti öppna
mungipor. Härligt topline vällfomat bröstkorg Goda vinklar och rörelser. Svansen!
Chkl 3 ck ägare: Andersson Maria
FIUCH SUCH WW -08 Knockandos lord nelson s44488/2006 född: 060524
Typ o helhet: Utmärkt
St: 78 cm
Härlig substans ? Välskuret huvud kunde vara ? öppna mungipor Härlig topline Välkroppad
välvinklad välgående Ngt ringlad svans vacker päls o färg
Chkl 2 ck Bhkl 4 ägare: Tinglöf Björn
DKUCH EECH FIUCH SUCH Kwenobe Balfen Shiku s60393/2006 född: 060613
Typ o helhet: Utmärkt
Storlek: 76 cm
Härligt välskuret huvud Bra nosparti mörka vackra ögon små vackra öron Härlig topline
välutvecklad bröstkorg goda vinklar fria rörelser står ngt utställd fram Svansen!
Chkl 1 Bhkl 2 Cacib R ägare: Junehall Petra
SUCH Slåttviaks northern teddy dream s62215/2005 född: 050417
Typ o helhet: Utmärkt
St: 77 cm
Lång ? hane Bra proportioner Maskulint vackert huvud Bra öron stark hals o rygg
Välutvecklad bröstkorg En aning lång i länden välvinklad välgående
Chkl R ck ägare: Blom Jane
SUCH Villmobackens dal mas s69360/2004 född: 040829
Typ o hlehet: Utmärkt
St: 74 cm
Hane va bra model o storlek Maskulint tilltalande huvud Bra hals o rygg unde ha mer förbröst
Normala vinklar o rörelser dock ngt lös i fronten Vrider ut armbågarna Vacker päls o färg
Chkl 4 ck ägare: Servin Anita
Veteranklass
Hund
SUCH Anns lions prince aaron s20665/2000 född: 990607
Typ o helhet: Mycket god
St: 77 cm
Snart 11 årig hane Med ett maskulint vackert huvud Bra hals Tillräcklig bröstkorg goda
vinklar Ngt trött tilltalande gentleman härligt tempr.
Vetkl 2 ägare: Hiltunen Jari
INTUCH NORDUCH Mathoakas rapsody in love S49604/2000 född: 000819

Typ o helhet: Utmärkt
St: 72 cm
Mkt tilltalande veteranhane av hög kvalitet. Mkt tilltalande huvud härlig topline kunde ha mer
förbröst välutveckl. Bröstkorg välvinklad välgående Päls på g
Bästa veteran
Vetkl 1 hp ägare: Undebeck Catrine
Juniorklass
Tik
Katia chargdottir av eik-sin-hus s31089/2008 född: 080128
Typ o helhet: Utmärkt
St: 69 cm
Mkt tillt. Juniortik härligt fem huvud mörka vackra ögon Elegant hals stark rygg Välutvecklad
bröstkorg för åldern. Goda vinklar ? rörelser. Päls på g
Junkl kv 1 kk 1 ck Btkl R ägare: Strömberg Birgitta
Knockandos qmp quinta red s32027/2008 född:080407
Typ o helhet: Mycket god
St: 71 cm
Fem. vackert huvud mörka vackra ögon en aning lågt ansatta öron vacker topline För äldern
tillräcklig bröstkorg Bra typiska rörelser Svansen! Står ngt utställd fram Ännu ngt vek i
mellanhanden. Härligt temperament
Junkl Kv 1 kk R ägare: Truedsson Kristina
Knockandos qmp troja quici red s32026/2008 född: 080407
Typ o helhet: Mycket god
St: 65 cm
Fem huvud ngt ljusa ögon Bra hals o överlinje tillräcklig bröstkorg. Normala vinklar Rör sig
bra från sidan trångt bak. Behöver ? upp på benen. Härligt temperament
Junkl kv 1 ägare: Östling Annika
Kungslejonets Alva s34071/2008 född: 080320
Typ o helhet: Utmärkt
St: 70 cm
Tik av bra storlek välskuret huvud vackra ögon Bra hals o överlinje ? åldern tillräcklig
bröstkorg Goda rörelser när hon vill Härlig benstomme Glad svans
Junkl kv 1 kk 3 hp ägare: Jardeback Susanne
Spindelharpans happys beautiful s34725/2008 född: 080509
Typ o helhet: Mycket god
St: 70 cm
Söt tik av bra storlek ganska outvecklad. Fem huvud. Bra hals och rygg Bra djup på bröstkorg
Behöver bli grövre och fastare i fronten ? ha bättre vinklar o mer påskjut Rör sig instabilt fram
Glad svans Ännu outvecklad därav priset
Junkl kv 2 ägare: Larsson Eva
Villmobackens flashdance s16639/2008 född: 080106
Typ o helhet: Mycket god
St: 66 cm

Tik på den ? Mkt sött huvud mörka vackra ögon bra hals o rygg. För åldern tillräcklig
bröstkorg Rastypiska vinklar Rör sig mkt löst i fronten. Ngt trång bak. Päls på g
Junkl kv 1 ägare: Sandberg Haglund Elisa
Villmobackens for your eyes only s16641/2008 född:080106
Typ o helhet: Mycket god
St: 67 cm
Söt tik av bra storlek o model Mörka fina ögon härlig topline För åldern välutvecklad
bröstkorg Goda vinklar o rörelser
Junkl kv 1 kk 4 ägare: Söderlund Pernilla
Villmobackens french kiss s16644/2008 född:080106
Typ o helhet: Utmärkt
St: 69 cm
Härlig substansfull tik bra model vackert uttryck Mörka ögon Vacker över och underlinje
välutveckl. Bröstkorg Normala vinklar i rörelse Dock trång bak Päls på g
Junkl kv 1 kk 2 hp ägare: Fredriksson Marina
Unghundasklass
Tik
Bölelejonet looking-at-a-qween s11393/2008 född: 071208
Typ o helhet: God
St: 65 cm
Liten tik ? ngt enkelt huvud mörka vackra ögon välansattta fina öron vacker hals o topline
Behöver få mer kropp o substance. Alltför outvecklad idag välvinklad välgående ? sidan lös i
fronten och trång bak Trevligt temprament
Uk Kv 2 ägare: Randau Björn
Faitytrolls gorakiki walking stick S45501/2007 född:070609
Typ o helhetsintryck: Utmärkt
St: 69 cm
Substansfull tik av härlig model välskuret feminint huvud bra nosparti Kunde ha ngt
elegantare hals Välkroppad. Välgående Svansen! Vacker färg o päls
Ukl kv 1 ägare: Andersson Maria
Hjerpegården corazon af borbein s70972/2007 född: 071202
Typ o helhet: Utmärkt
St: 71 cm
Tilltalande tik ? model. Rejält fem huvud mörka vackra ögon Välansatta öron. Tillräcklig hals
Ännu ngt vek i ryggen. Välutveckl. Förbröst o bröstkorg Rastypiska vinklar och rörelser
Ukl kv 1 kk 4 ägare: Hjerpe Olov
Knockandos precious pearl s59126/2007 född: 070820
Typ o helhet: Utmärkt
St: 70 cm
? tik. Tilltalande huvud rejält nosparti Bra hals Ngt vek i ryggen Välutvecklad bröstkorg
Välvinklad välgående Svansen! Välpresenterad
Ukl kv 1 kk 3 ck ägare: Lintonsson Ruth

Millijors tant gredelin s10539/2008 född: 071218
Typ o helhet: Utmärkt
St: 68 cm
Vacker tik av bra ? i storlek Välskuret huvud m rejält nosparti Aninge lågt ansatta öron vacker
hals Välutveckl. Bröstkorg för ålder. Bra benstomme Bra rörelser. ”vacker flicka”
Ukl kv 1 kk 2 ck ägare: Johansson Lillemor
Skorres russin s50565/2007 född: 070625
Typ och helhet: Utmärkt
St: 68 cm
Subsatncefull tik tilltalande huvud Ljusa ögon härlig topline o välutvecklad bröstkorg Härliga
vinklar o rörelser päls på g
Ukl kv 1 Kk R ägare: Rönneholm Magdalena
Skorres Skotti s60141/2007 född:070905
Typ och helhet: Mycket god
St: 70 cm
Tik aa bra storlek o model. Fem. tilltalande huvud ngt ljusa ögon Hals o rygg ok.
Välutvecklad bröstkorg ngt knappa vinklar bak Rör sig ngt löst i fronten Aning högt hull
Ukl kv 1 ägare: Andersson Elisabet
SVCH teamaides mamma mia s43558/2007 född: 070515
Typ o helhet: Utmärkt
St: 68 cm
Bra storlek. Härligt huvud ngt ljusa ögon bra hals härlig bröskorg Välvinklad välgående Päls
på g
Ukl kv 1 ägare: Utbult Christina, Johansson Susanna
Zir ozzys hkp coast guard s64611/2007 född: 070929
Typ och helhet: Utmärkt
St: 70 cm
Bra storlek p model Välskuret fem. huvud passande ögonfärg välansatta öron välformad
bröstkorg Rastyp vinklar o rörelser Ngt vid ? kunde ha mer päls Vacker färg
Ukl kv 1 kk 1 ck ägare: Undebeck Catrine
Öppenklass
Tik
Altonastigens elanor s21180/2004 född: 040219
Typ o helhet: Utmärkt
St: 70 cm
Substansfull kraftig tik. Härligt uttryck en aning ljusa ögon Välansatta öron kunde ha
elegantare hals. Bra rygg välutveckl. Kropp. Goda vinklar och rörelser
Ökl kv 1 ägare: Hall Per
Altonastgens ferrari s50856/2006 född: 060630
St: 70 cm
Elegant välgående tik välskuret huvud passande ögonfärg härlig topline tillräcklig kropp goda
vinklar o rörelser Dock altför lös i fronten Vrider ut armbågarna. Trevligt temperament
Ökl kv 1 ägare: Johansson Lars- Gösta

Cevitas crazy littlethingcalledlove s25853/2007 född: 070305
Typ o helhet: Utmärkt
St: 69 cm
Tik av bra storlek Härligt huvud kund ha elegantare hals. Välformad bröstkorg Rastypiska
vinklar. Rör sig trevligt. Bra benstomme. Päls på g
Ökl kv 1 kk 3 ck ägare: Petre Ann- charlotte
Domptörernas Corvette s50848/2006 född:060706
Typ o helhet: Mycket god
St: 66 cm
Elegant tik på den mindre skalan Fem aningen mindre huvud Vack. Hals o topline Behöver
mer kropp o substans Goda vinkl och rörelse.
Ökl kv 1 ägare: Randau Björn
Geps big bears babys in black s56145/2003 född: 030907
Typ o helhet: Mycket god
St: 67 cm
Kraftfull tik på den mindre skalan Vackert format huvud ngt ljusa ögon bra hals o rygg
Välformad bröstkorg Rastypiska vinklar och rörelser Vrider ut armbågarna i rörelse Priset pga
svansen.
Ökl kv 2 ägare: Hall Mats
Geps big bears white feather s54066/2006 född: 060707
Typ o helhet: Utmärkt
St: 66 cm
Tik på den mindre skalan ? vackert huvud bra topline välkroppad gott förbröst Bra
benstomme härliga fria rörelser
Ökl kv 1 kk 4 ägare: Ekström Persson Gina
Knockandos lady neuchatel s44486/2006 född:060524
Typ o helhet: Utmärkt
St: 73 cm
Lång linjerad vacker tik Tilltlande huvud passande ögonfärg härlig överlinje Tillräcklig kropp
o substance goda vinklar o rörelser Päls på g
Ökl kv 1 kk R ägare: Lintonsson Ruth
JWW-08 La dolce lunas supershine-me s48834/2007 född: 070616
Typ o helhet: Utmärkt
St: 73 cm
Mkt tilltalande til av bra storlek rejält fem. huvud paassande ögonfärgg HÄRLIG TOPLINE
Bra förbröst Goda vinklar o rörelser Dock ngt lös i armbågarna Päls på g
Ökl kv 1 kk 1 ck Btkl 3 cert ägare: Von holten Elise
Pocahontasgårdens Ayana s51312/2006 föd: 060621
Typ o helhet: Mycket god
St: 65 cm
Tik på den mindre skala. Elegant vackert huvud ngt ljusa ögon bra hals o överlinje Tillräckligt
bröstkorg Rör sig rastypiskt
Ökl kv 1 ägare: Zetterlund Yvonne

Teamaides Jill Johnson s16892/2006 född: 060106
Typ o helhet: Mycket god
St: 67 cm
Tik av bra storlek. Vacker välskuret huvud aningen ljusa ögon kunde ha bättre pigment.
Vacker hals vek i ryggen. Kraftfull bra bröstkorg En aning knappa vinklar bak. Rörelser ok.
Ngt lös i fronten Alltför högt hull därav priset.
Ökl kv 2 ägare: Gustavsson Leif
Troja s58947/2001 född: 011106
St: 72 cm
Tik av bra storlek Rejält tilltalande huvud en aning ? Härlig hals aningen vek i ryggen.
Välformad bröstkorg. Rastypiska vinklar. Står ngt trångt fram. Tyvärr halt. Därför kep.
Ökl kep ägare: Young Jenny
NORDV -06 Zir ozzys mississippa queen s59611/2005 född: 050903
Typ o helhet: Utmärkt
St: 66 cm
Mkt tilltalande tik på mindre skala feminin elegant huvud vacker topline välformad bröstkorg
goda vinklar mkt fina rörelser från sidan Lös i armbågarna. Kunde ha bättre päls
Ökl kv 1 kk 2 ck btkl 4 ägare: Undebeck Catrine
Championklass
Tik
INTUCH NORDUCH Mathoakas eihwas av runa s51531/2001 född: 010824
Typ o helhet: Utmärkt
Härlig ch. Tik bra massa vackert huvud. Välformad bröstkorg. Goda vinklar o rörelser. En
vacker hund
Chkl 2 ck Btkl 2 cacib R ägare: Undebeck Catrine
DKUCH NORDV -08 SUCH WW -08 Mathoakas vårvind s28212/2004 född: 040318
Typ o helhet: Utmärkt
St: 69 cm
Härlig välkonstruerad tik. Tilltalande huvud mörka vackra ögon vacker topline. Välformad
bröstkorg. Välvinklad välgående Päls på g. Svansen!
Chkl 1 ck Btkl 1 cacib Bir ägare: Von Holten Elise
Veteranklass
www-08 Johandys ätta s13309/2000 född:991214
Typ o helhet: Utmärkt
St: 68 cm
Tilltala. Veteran av bra model vackert huvud. En aning vek i ryggen Välformad vacker
bröstkorg vacker färg Välpresenterad
Vetkl pris 3 Hp ägare: Truedsson Dan
DKUCH LPI SUCH Mathoakas love story s49612/2000 född: 000819
Typ o helhet: Utmärkt
St: 65 cm

Härlig veterantik på den mindre skalan. Feminint vackert huvud vacker topline. Välutvecklad
bröstkorg Goda vinklar o rörelser trots åldern. Välvårdad päls
Vetkl 1 HP ägare: Billqvist Marie
SUCH Skorres itzi ensaga dotter s26848/2000 född: 000328
Typ o helhet: Utmärkt
St: 68 cm
Välkroppad veteran tik mkt tilltalande huvud en aning ljusa ögon, Stram o fin överlinje
Rastypiska vinklar o rörelser, Välvårdad päls.
Vetkl 2 Hp äga: Andersson Elisabet
Avelsklass
SUCH Slåttvikas northern teddy dream s62215/2005 född: 050417
Ägare: Blom Jane
En klass där föräldradjuret på ett positivt sätt präglat i sina avkommor i framförallt huvude o
kroppar. Ngn individ aningen lågställd. Se också upp m. svansar. Men välkroppade. Med
effektiva steg Lycka till. Bästa grupp
Avelskl Pris 1 Hp
Uppfödarklass
Fredriksson Marina, Kennel Villmobackens
En grupp med individa som särskilt kännetecknas av rastypiska huvuden. Frantema är på ngn,
individ inte bra, Däremot är rörelserna bra. Av naturliga skäl inte i päls idag. Goda
temperament.
Uppfkl Pris 1 Hp
Lintonsson Ruth, Kennel Knockandos
En grupp med genomgående vackra huvuden. Ganska fina fronter. Ngn individ en aning
lågställd långa kroppar med härliga rörelser se upp med svansarna. Bra färger
Uppfkl Pris 1 Hp
Andersson Elisabet, Kennel Skorres
En grupp m. rastyp. Hundar där också huvudena är bra. O dom flesta bra benstomme och
vinklar. Vackra färger. Ngn individ med ljusa ögon Se upp med vinklar o drive med steget 4
Kombinationer!
Uppfkl Pris 1 Hp
Petre Rolf, Kennel Mathoakas
Enastående tilltalande grupp goda benstommar över lag goda rörelser välskurna huvuden En
ära att få döma dessa hundar. Lycka till
Bästa grupp
Uppfkl Pris 1 Hp

