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Valpar 
Hanar 4-6 mån 

Knatteberga's Eurovision Las Vegas SE19731/2013   f. 130209 
4 mån. lovande huv. fina ögon, ganska kort, brant kors, framskjuten skuldra, skulle haft starkare m. händer, mkt 
lös fram, härligt temp. lovande päls. 
Valpkl 1     Äg. Helen Andersson 
 

Valpar 
Tikar 4-6 mån 

Knatteberga's Eurovision Las Vegas SE19734/2013   f. 130209 
4 mån. lovande huv. fina ögon, bra stomme, tillr. längd i kropp. Önskar mer bredd mellan haserna, lovande päls, 
bra temp. trevligt visad, rör sig normalt för åldern. 
Valpkl 1 Hp     Äg. Helen Andersson 

 
Valpar 

Hanar 6-9 mån 
Lejonklippans Mirakel Rambo   SE62397/2012    f. 121201 
6 mån. mkt tilltalande i helhetsbilden, utm skalle ska fylla ut i sitt nosp. utm hals, stark rygg, utm svans, utm 
stomme, breda lår & höga fina haser, bra päls. Härligt temp. rör sig stabilt för ålder. Bästa valp! 
Valpkl 1 Hp     Äg. Emma Ottosson 
 

Valpar 
Tikar 6-9 mån 

Lejonklippans Miracolo Ragazza  SE62394/2012    f. 121201 
6 mån. ännu ganska fattig i huv, fina ögon, lågt ansatta öron, smal i fronten, "kniper" brant kors, knappa 
knävinkl, lovande päls, mkt oren i färgen, trevligt temp, måste ha mer balans mellan bak & fram. 
Valpkl 2     Äg. Maria Söderqvist 

 
Leodal's Diamond Delight  SE60965/2012   f. 121109 
7 mån. lovande huv. ska växa i sina öron, framskjuten skuldra, kraftig ben, breda lår, ger ett lågställt intryck, 
tendens till hjort hals, sänker sig i manken, ganska överdrivna bakbensrörelser, bra päls, ska bli renare i sin färg, 
relativt krullig päls. 
Valpkl 1     Äg. Angelica Klavbäck 

 
Juniorklass 

Hanar 
Curemidas Bacardi Brizzler  SE36163/2012   f. 120416 
Kraftigt mask. huv, lite hög i pannan, framskjuten skuldra, nyper armbågen, vrider ut sina tassar, bär lite extra 
vikt, bra rygg, brantkors, lite knappa bakvinklar, breda lår, bra päls, ännu mkt lös i rörelse. 
Junkl kv Very Good Junkl kk 4    Äg. Mats Granlöf 
 
Lionbrook’s Authority Of Attention  SE21790/2012    f. 120221 
Mkt bra huv, kunde ha lite mer bredd mellan ögonen, utm silhuette, tillr kropp för åldern, rullar svansen mkt men 
bär den under rygglinjen, bra rörelser från sidan, visar sin ungdom framifrån & bak. 
Junkl kv Exc Junkl kk 2    Äg. Martin Kvarnström 
 
Lionbrook’s Knight Of Attention  SE21794/2012    f. 120221 
Jättebra huv med könsprägel, fina ögon, mkt fin silhuette m. bra stomme, låga fina haser, välburen svans, 
kroppen behöver naturlig utveckling, rör sig mkt stabilt för åldern, trevligt temp. 
Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Bhkl 3 Reservcert   Äg. Julia Bergström 
 
Lionbrook’s Soldier Of Attention  SE21791/2012    f. 120221 
Bra nosparti, måste breddas i skallen, aning lösa ögonkanter, kraftig ben, rak ö-arm, välutv bröstkorg, han är 
ganska kort, brant kors, lite knapp i bakvinkl & rör sig maximalt utifrån sin konstr., bra päls men svansen 
behöver en genomborstning trevligt temp. 
Junkl kv Very Good    Äg. Christoffer Viklund 
 
 



Scherzo Ager Trifolium  SE11840/2013   f. 120820 
Mkt bra skalle, fina ögon, bra kropp för ålder, bra prop., bra stomme, lite utvridna framtassar, breda fina lår, på 
väg att byta sin valppäls, ger ett bättre intryck i rörelse än i stående. 
Junkl kv Exc Junkl kk 3    Äg. Gina Persson Ekström 
 

Unghundsklass 
Hanar 

Radiant Star’s Brainy Balthazar   SE19763/2012    f. 120118 
Framskjuten skuldra, lite knapp bakvinkl., lång i länden, för mkt extra vikt, hög svans, mkt lös i rörelse, präglad 
av kroppskondition, faller lite av dom korr. proportioner. 
Ukl kv Good     Äg. Camilla Olsson 
 

Öppenklass 
Hanar 

Besaroon Pavel    FIN15134/07    f. 070111 
Skulle ha mer krafti. huv., framskjuten skuldra, kunde ha mer massa, lite lång i länden, kort i kors, kunde bära 
upp sig & vara mer stabil i rörelse, sommarklädd. 
Ökl kv Very Good Ökl kk 2    Äg. Marika Rask 
 
Curemidas Antiqua af Asha Aranea  SE17076/2011   f. 110112 
Stor & kraftig hane, lite utdraget stop, kunde ha mörkare ögon, rak i ö-arm, ganska lös i front, skulle ha fastare 
m. händer, kunde haft en finare halslinje, brant kors, knappa bakvinkl, lite ringlad svans, kunde vara mer smidig 
& rörlig, behöver en rejäl genomborstning. 
Ökl kv Good     Äg. Gerd Svensson 
 
Hellcat’s Norrlands Dynamit   SE44399/2011    f. 110611 
Mkt bra huv. m. fina ögon, tillr. stomme, bra halslinje & rygg, lagom kropp, bra muskelkondition, mkt bra 
välskött päls, rörlig, till & från lite stolt över sin svans. Champ. idag. 
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 2 Cert   Äg. Linda Svahn 
 
Orakels Flaming Lamborghini  SE33691/2010   f. 100422 
Alldeles f. grov i skallen, bra ögon, rak ö-arm, mkt knapp i bakvinklarna, brant kors, mkt kropp & stomme, lite 
högt buren svans, trevligt temp m. med sin skalle & sina prop. och sitt bakställ faller han för mkt av min typbild. 
Ökl kv Good     Äg. Christina Zakrisson 
 
Wo-Wo Zam    S64747/2008    f. 080918 
Lite långsmalt huv. fina ögon, framskjuten skuldra, utan att han har mkt kropp verkar han framtung, sänker 
ryggen i stående, bättre i rörelse där han utnyttjar sina knappa vinklar maximalt, lite mjuk i m. händerna. 
Ökl kv Good     Äg. Claes Björkman 
 

Championklass 
Hanar 

SEUCH Gep's Big Bear's White Wolf S37255/2009   f. 090417 
Högklassig, full av harmoni, vackert huv. & uttr. Han har anatomi & rasdetaljer på plats i full muskelkondition, 
han blir ingen besvikelse i rörelse. 
Chkl kv Exc Chkl kk 1 ck Bhkl 1 BIM   Äg. Gina Persson Ekström 
 
NORDUCH Jellonaaman Hot'n Dream FIN31203/06   f. 060512 
Kunde ha lite mer nosparti i förh. till skallen, utm stomme, lite väl rundad bröstkorg, sänker ryggen mer i stående 
än i rörelse, bra päls, rör sig med bra steglängd. 
Chkl kv Very Good Chkl kk 3    Äg. Nanna Naukkarinen 
 
Kinglords Mr Shock Wave  FI21194/11   f. 110128 
Bra uttr., lite rund i pannan, fina ögon. kraftig ben men kunde ha mer flexibel m. hand i mkt tung kondition, 
knapp i hasvink, bra svans, skulle varit smidigare i rörelse, han har en fin typ men faller på sin tunga kondition. 
Chkl kv Very Good    Äg.. Nanna Naukkarinen 
 



Juniorklass 
Tikar 

Fablernas Iooprocent Dog   SE31052/2012    f. 120419 
Måste fylla i sin skalle, fina ögon, till sin storlek behövs mer stomme, kroppen behöver mer naturlig utveckling, 
till & från hög svans. Kan få mer resning & stramare rygg, visar sin ungdom när hon kommer & går. 
Junkl kv Very Good Junkl kk 3    Äg. Claes Björkman 
 
Kinglords Miss Angelica   SE14674/2012    f. 120313 
Bra skalle & ska fylla i sitt nosp., fin silhuette men är både tunn & mkt platt i bröstkorgen som inte ger stöd till 
armbåge, tillr. stomme, bra svans, klädd för sommarsäsong, rör sig med bra sidosteg men de bör inte bli mer 
överdrivet. 
Junkl kv Very Good Junkl kk 2    Äg. Emma Ottosson 
 
Lionbrook's Glory Of Attention  SE21789/2012   f. 120221 
Bra huvud form. Skulle ha mörkare ögon, kunde ha kraftigare ben för att matcha sin kropp, brant kors, rak i 
bakställ, i pälsbyte, lite mjuk i sitt sätt. 
Junkl kv Good     Äg. Maria Jonsson 
 
Sonata Ager Trifolium  SE13912/2013   f. 120820 
Mkt bra huv., fina ögon, bra nacke, rygg med tillr. längd, välburen svans, kunde ha lite längre bröstk., lite stum i 
m. handen, lovande päls, rör sig bra för åldern men sänker ryggen väl mycket. 
Junkl kv Exc Junkl kk 1    Äg. Gina Persson Ekström 
 

Öppenklass  
Tikar 

Cevitas Curemida Girl  S25854/2007   f. 070305 
Bra skalle, fina ögon, bär alldeles för mkt vikt, sänker sin rygg & blir tung i rörelse, vrider ut sina framtassar, bra 
svans, i pälsbyte, kunde ha mer feminin utstrålning. 
Ökl kv Very Good Ökl kk 3    Äg. Gerd Svensson 
 
Hellcat's Heaven  SE44396/2011   f. 110611 
Fint huv., fin blick, välkroppad, utm muskelkondition, harm. vinkl. med fin stomme, i mkt fin päls, rörlig & fin. 
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 Cert   Äg. Linda Svahn 
 
BYCH RUCH Leon's Sabbath Berenika Barcelona B RKF3152085  f. 100924 
Bra huv. lite lågt ansatta öron, bra stomme, välkroppad med bra nacke & svans, kunde ha mer längd i kroppen, 
bra päls, rör sig väl. 
Ökl kv Exc Ökl kk 2    Äg. Natalia Grigorova 
 
Unique Dogs Daisys Star  SE58354/2010   f. 100915 
Lite främmande i huv. & uttr., smal i skallen, framskjuten i skulderp., alldeles för lång i ländp., bra svans & päls 
för säsongen, ganska mjuk i sättet, hon faller lite för mkt ut från min bild, sänker ryggen i rörelse. 
Ökl kv Good     Äg. Marjo Bodén 
 

Championklass 
Tikar 

SEUCH Leodal's Belize  SE61448/2010   f. 100929 
Vacker tik, mkt bra huv., fina ögon, full av harmoni, hon har kropp & stomme & i full muskelkondition, mellan 
päls men den är tät, harm. rörelser & effektiva, utm temp. 
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 BIR   Äg. Angelica Klavbäck 
 
SEUCH Sjöwildas Missy Eliot  S68288/2007   f. 071029 
Bra skalle, lite väl mkt mejsling under ögonen, bra stomme, bär lite extra vikt på sin redan runda bröstk., tillr 
bakvinklar, lite ullig päls ganska mkt klippt, rör sig med bra steglängd men tungt, fint visad. 
Chkl kv Exc Chkl kk 2    Äg. Helen Andersson 
 



Veteranklass 
Tikar 

Martenlake's Final Mojo Magnifico S15904/2005   f. 041228 
8½ år i fin kondition, fint huv, bra ögon, bra stomme, har lite ålderstillägg, ganska lång i sin kropp & tar väl för 
sig i rörelse men lite tung, åldern visar sig i pälsen. 
Vetkl kv Exc Vetkl kk 1    Äg. Maria Gruffman Rönnlund 


