
Växjö 20091031                                       Domare Carin Åkesson (juniorer), övriga 

Charlotte Sandberg 

 

Hanar 

Valpar 

  

 

Enjoy Bear’s Dusk To Dawn S21486/2009 f. 090223 

Hane med vackert huvud. Utm prop. Bra ögon, bett o käkar. Utm mask, tillräcklig hals. Behöver 

tid att utv I sin kropp, står fransyskt, rör sig löst fram, trångt bak. Utm benstomme. Välvinklad 

bak. Härligt temp 

Valpkl 2  Äg. Inger Egrenius 

 

Lilla Äventyrets Dactil S23239/2009 f. 090210 

Väl utv valp av utm modell. Bra huvud, bett käkar, mörka ögon, utm mask. Bra hals. Stabil rygg. 

Rör sig utm runt om. Visas i härlig kondition. Utm presenterad 

Valpkl 1 Hp  Äg. Irené Morell/ Maria Gustafsson 

 

Valpar 

Tikar 

  

Lilla Äventyrets Dione S23241/2009 f. 090210 

Lovande tikvalp av utm modell. Fem huvud, bra uttryck, korrekt bett, bra hals. Stabil rygg. Härlig 

kropp för sin ålder. Utm rörelser. Härligt temperament 

Valpkl 2 Hp  Äg. Anna Lindh 

 

Lilla Äventyrets Electra S61618/2009 f. 090320 

Feminin tik byggd på vackra linjer, härligt huvud, uttr, bra bett. Vacker hals. Bra kropp för sin 

ålder. Rör sig väl fr sidan. Mkt trång bak för tillfället. Utm presenterad. Härligt tem. Bästa valp 

Valpkl 1 Hp  Äg. Maria Gustafsson 

 

Lilla Äventyrets Eudora S31620/2009 f. 090320 

Tik av härlig storlek för sin ålder. Vackert huvud o uttr. Bra bett. Bra kropp för sin ålder. 

Tillräckligt vinklad fram, bra bak. Svårbedömda rörelser då hin inte riktigt trivs I miljön. Hem o 

träna mer! Välskött 

Valpkl R  Äg. Veronica Kvistrum 

 

Lilla Äventyrets Eunike S31619/2009 f. 090320 

Tik av utm storlek, bra huvud o uttryck. Bra bett o käkar. Utm mask. Tillräcklig hals bra rygg 

linje. Bra kropp för sin ålder. Rör sig stelt fram, trångt bak. Utm tem. Behöver tid att växa I sin 

kropp. Utm benstomme. Bra tassar 

Valpkl 3  Äg. Christina Utbult, Sanna Johansson 

 

Mathoaka’s Touch Of Africa S23926/2009 f. 090307 

Tik m bra huvud o mask. Utm mörka ögon som är välformade. Bra bett. Behöver tid att växa o 

bli balanserad i sin kropp. Fn brant kors. Rör sig tungt i fram o trångt i bak. Välskött härligt 



temperament 

Valpkl 4  Äg. Ann-Charlott Petré 

 

Hanar 

 

 

Dragongårdens Darwin At Xmas S12230/2009 f. 081218 

73 m. 10 mån gammal. En maskulin junior med vackert välskuret huvud mörka ögon mkt bra 

mask bra överlinje behöver ännu fylla ut I bröstkorgen I förbröstet bra skuldra utm kors 

välvinklat knä rör sig mkt väl för sin ålder idag ännu ngt kvadratisk I sin kroppsform 

Junkl 1 Junkk 2 Hp  Äg. Anders Olsson 

 

Endless Edens Rainbow Fighter S62226/2008 f. 080914 

74 cm. hane av bra storlek maskulint huvud ovala ögon som kunde ha tajtare ögonlockskanter bra 

överlinje ännu lite flata revben rör sig med bra påskjut men lite trångt bakifrån o ännu lite löst 

framifrån. Idag ganska hög svans stundtals 

Junkl 1 Junkk 3  Äg. Rebecka Thell 

 

Endless Edens Rainbow Guardien S62227/2008 f. 080914 

76 cm. maskulin hane som har välformat huvud ögonen har ngt lösa ögonlockskanter. Tillräcklig 

hals ännu ngt flata revben goda vinklar för sig med bra stegländ ännu ngt löst framifrån bär sin 

svans ganska högt I rörelse utm pälskvalité 

Junkl 1 Junkk 1 Hp  Äg. Eva Andersson 

 

Knickerbockers Chino Style S58209/2008 f. 080830 

Gick inte att mäta. Juniorhane som har aningen kort huvud mörka ögon välplacerade öron bra 

hals idag är han alltför flat I revbenen lite framskjuten skuldra ngt knappa vinklar bak rör sig med 

tillräcklig steglängd ännu mkt instabilt framifrån rullar svansen in över ryggen I rörelse 

Junkl 2  Äg.Inger Egrenius 

 

Knickerbockers Very Adjustable S58206/2008 f. 080830 

72 cm. maskulin hane som för dagen är aningen bakhög. Välformat huvud mörka ögon utm hals 

förbröst o bröstkorg är ännu ganska outvecklade vilket avspeglar sig I hans frambensrörelser 

armbågarna är lösa rör sig trångt bakifrån sjunker fram I rörelse 

Junkl 2  Äg. Pirkko Andersson 

 

Zir Ozzy’s Askara Av Tibia S61781/2008 f. 080827 

76 cm. en hane med mkt bra helheti stående välformat huvud väl könspräglat bra hals behöver 

ännu mer bröstdjup o bättre förbröst utm vinklar. Härlig benstomme rör sig med kraft o energi 

från sidan ännu lite trångt framifrån tyvärr rullar han svansen I rörelse 

Junkl 1 Junkk 4  Äg. Ellen-Helené Carlsson 

 

Boyzone’s Royal Flush S38559/2008 f. 080506 

77 cm. maskulint präglad helehet kraftig skalle som ger ett runt intryck tillräcklig hals bra rygg 

utm djup I sin kropp. Härlig benstomme. Rör sig ok fr sidan. Presenteras välmuskl I utm 

kondition härligt temperament 

Ukl 1 Ukk 4  Äg. Anita Servin 



 

Fairytroll’s Olog-Hai Nirmajarni S18674/2008 f. 080119 

77 cm. stor växt maskulin hane. Bra huvud. Uttr störs ngt av dom ljusa ögonen. Korrekt bett. Bra 

hals o stabil rygg. Högt ansatt o buren svans. Behöver tid att utv I sin kropp. Bra benstomme. Rör 

sig ostabilt fram trångt bak. Platta tassar 

Ukl 2  Äg. Eva Sjöstrand 

 

Knockando’s Qmp Quarante Red S32025/2008 f. 080407 

74 cm. maskulin helhet bra huvud utm mask härlig bredd I käkarna. Tillräcklig hals behöver ännu 

mer utveckling I sitt bröst. Bra benstomme. Platta tassar rör sig ok från sidan trång bak. Utm 

temperament 

Ukl 1 Ukk 3  Äg. Cecilia Lundqvist 

 

Knockando’s Qmp Quincy Red S32020/2008 f. 080407 

78 cm. härlig modell. Vackert huvud. Härligt uttryck bra bett käkar. Vacker hals o rygglinje. Rör 

sig väl runt om. Utm presenterad. Visas I härlig kondition. Utm temperament 

Ukl 1 Ukk 1 Ck  Äg. Ruth Lintonsson 

 

Lilla Äventyrets Callisto S17643/2008 f. 080107 

Trevlig modell sund o välgående. Bra huvud bett o käkar. Vacker hals rygglinje. Bra benstomme 

till sin storlek. Inte helt nöjd o tillfreds I den här miljön dock lätt att hantera. Ingen mätning 

utförd pga hundens ovilja 

Ukl 1 Ukk R  Äg. Pia Hemming 

 

Villmobackens Forest Gump S16637/2008 f. 080106 

74 cm. trevlig modell. Maskulint präglad. Vacker hals rygglinje. Bra kropp till sin storlek. Utm 

benstomme. Aningen knappt vinklad bak. Rör sig utm från sidan. Välpresenterad! 

Ukl 1 Ukk 2 Ck  Äg. Kerstin Frönestedt 

 

Gep’s Big Bear’s Good Guy A Leomas S63484/2006 f. 060410 

78 cm. kraftfull hane bra huvud o uttryck korrekt bett vacker hals rygglinje. Utm bröstdjup. Bra 

ivnklar, fram o tillräckligt bak. Rör sig utm från sidan. Välmusklad. Visas väl utm temperament 

Ökl 1 Ökk 4  Äg. Mats Hall 

 

Knickerbocker’s Cannoli Roll S17267/2006 f. 060131 

75 cm. Vackert huvud & uttr. Bra bett & käkar. Tillräckligt vinkling i fram sänkt i manken i 

stående & rörelser. Brant kors knappt vinklad bak kropp med bra massa. Veka mellanhänder. Rör 

sig ok fr sidan. Härligt temperament. välmusklad 

Ökl 2  Äg. Christina Gustafsson 

 

Kungslejonets Attila S34077/2008 f. 080320 

72 cm. Härlig modell vacker helhet. Behöver ännu tid att utv i sin kropp få mer djup. Vacker 

halslinje. Rör sig väl fr sidan. Underbart huvud, ljuvliga ögon. Visas till perfektion! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl R Cert  Äg. Marie Ahlgren 

 

La Dolce Luna’s Supershow-Me S48840/2007 f. 070616 

75 cm. Vackert utrycksfulls huvud m bra detaljer. Härlig hals. Utm front och bakbensvinkling. 



Härliga proportioner. Bra kropp & benstomme. Visas härligt i stående. Rör sig bra fr sidan. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck  Äg. Anders Rådberg 

 

Lorebergs Vampyr S56593/2007 f. 070730 

74 cm. Härlig modell i stående. Vackert huvud underbar mask. Korrekt bett. Utm hals o 

rygglinje. Behöver ännu tid att få mer bredd i bröstet. Rör sig löst fram. Utm bak. Vackert 

presenterad i utm kondition 

Ökl 1 Ökk 3  Äg. Maria-Helén Andersson 

 

Mohinhi’s Kimbo Climbs Kebnekaise S43928/2007 f. 070509 

77 cm. Trevlig rasrepresentant. Vackert väl könspräglat huvud. Kunde ha mörkare ögon. Bra 

käkar. Utm hals & rygglinje. Rör sig bra fr sidan bra kropp. Prydligt presenterad. Visas i utm 

kondition 

Ökl 1 Ökk R  Äg. Veronica Kvistrum 

 

SUCH SV-09 Altonastigens Kaiser S50855/2006 f. 060630 

78 cm. vacker helhet. Kraftfull skalle utm mask. Kunde ha aningen mörkare ögon. Markerade 

ögonbrynsbågar. Härlig kropp. Rör sig utm fr sidan. Trång bak. Bra benstomme. Visas i utm 

muskelkondition 

Chkl Opl  Äg. Lars-Gösta Johansson 

 

SUCH Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f. 041019 

77 cm. Kraftfull championhane. Utm helhet. Bra huvud skulle föredra mer utfyllnad under 

ögonen. Bra kropp m härligt djup. Rör sig utm fr sidan, trång bak. Härligt temperament 

Chkl R  Äg. Jenny Bergdahl 

 

SUCH Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f. 061030 

78 cm. Ljuvlig helhet härlig modell. Vacker hals & rygglinje. Bra kropp & bröstdjup. Rör sig 

föredömligt från sidan. Trång bak. Visas i ypperlig kondition! 

Chkl 3 Ck Bhkl 4  Äg. Helena Lutz 

 

FICH SUCH Gep’s Big Bear’s Peace S53274/2007 f. 070630 

78 cm. Ojoj vad skall det bli när det blir klart! Ljuvlig helhet vackert rastypiskt huvud. Rör sig 

föredömligt. Presenteras i suverän kondition. Behöver bara mer utveckling i sin kropp för att det 

skall bli fulländat! 

Chkl 2 Ck Bhkl 2 R-CACIB  Äg. Gina Ekström Persson 

 

FIUCH SUCH WW-08 Knockando’s Lord Nelson S44488/2006 f. 060524 

78 cm. Kraftfull sund ch hane. Maskulin helhet, bra bett käkar. Bra hals & rygglinje. Rör sig sunt 

runt om. Ngt sänkt i ryggen i stående. Visas proffsigt välmusklad! 

Chkl 4 Ck  Äg. Björn Tinglöf 

 

DKUCH EECH FIUCH SUCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

74 cm. Ljuvlig ch hane av hög klass. Vackert uttrycksfullt huvud. Härlig mask. Utm detaljer i 

huvudet. Välvinklad. Sunda rörelser härligt bröstdjup. Visas till perfektion! 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR  Äg. Petra Junehall 

 



SUCH Slåttvika’s Northern Teddy Dream S62215/2005 f. 050417 

75 cm. Maskulin helhet. Bra huvud, korrekt bett. Vacker hals & rygglinje. Tillräckligt vinklad 

fram. Knapp bakbensvinkling. Rör sig sunt fr sidan. Behöver mer massa & bredd i bröstkorgen. 

Rör sig löst fram, visas inte i bästa kondition 

Chkl Opl  Äg. Jane Blom 

 

INTUCH NORDUCH Mathoaka’s Rapsody In Love S49604/2000 f. 000819 

73 cm. Ljuvlig veteran hane av hög klass. Rör sig fortfarande m schvung i steget. Härlig kropp m 

bra djup & bredd presenteras i suverän kondition med tanke på åldern! Bästa veteran 

Vetkl 1 Ck Bhkl 3  Äg. Catrine Undebeck 

 

Tikar 

 

Altonastigens Darkest Light S60158/2008 f. 080829 

72 cm. en tilltalande tik med utm proportioner välformat huvud med mörka ögon. Utm mask. Bra 

hals ännu lite flat i revbenen. Bra skuldra ngt rak överarm tillräckliga vinklar bak rör sig med 

tungt steg päls av bra kvalité 

Junkl 1 Junkk 3 Hp  Äg. Lars-Gösta Johansson 

 

Boyzone’s Dragonfly S17967/2009 f. 090129 

68 cm. En feminin tik som forfarande är en baby feminint huvud som kude ha aningen mer 

markerat stop idag är hon ännu trång i sin underkäke och ena hörntanden går upp i gomen. Bra 

förbröst sunda vinklar behöver ännu lite mer välvning av rebenen rör sig med härligt långt steg 

Junkl 0  Äg. Mats Hall 

 

Dragongårdens Deborah At Xmas S12236/2009 f. 081218 

68 cm. juniortik med utm könsprägel vackert välformat huvud med mörka ögon. Bra mask bra 

förbröst ännu lite flata revben bra skuldra & överarm utm knävinkel rör sig väl från sidan idag 

mkt tungt bakifrån. Tyvärr har hon ännu en mkt trång underkäke pga detta priset 

Junkl 0  Äg. Christina Öberg 

 

Dragongårdens Diwa At Xmas S12234/2009 f. 081218 

68 cm. Juniortik som fortfarande är mkt en baby mörka ögon mkt bra mask bra överlinje ännu lite 

grund i bröstkorgen. Bra skuldra & överarm. Bra kors rör sig med långt vägvinnande steg ännu 

lite lös fram & ngt trång bak 

Junkl 1  Äg. Petra Junehall 

 

Endless Edens Rainbow Star S62228/2008 f. 080914 

70 cm. feminint huvud som kunde ha aningen mer markerat stop. Ganska trång underkäke bra 

hals  utm bröstkorg för åldern. Mkt bra skuldra & överarm bra kors rör sig med utm steg ännu ngt 

löst fram bra pälskvalité 

Junkl 1 Junkk R Hp  Äg. Anette & Rikard Berntsson 

 

Endless Edens Rainbow Starlight S62229/2008 f. 080914 

68 cm. tik som har bra könsprägel välformat huvud. Ngt ljusa ögon bra överlinje ännu ngt flat i 

sina revben bra skuldra lite raka vinklar bak i stående men rör sig med bra steg lite löst framifrån 

bra pälskvalité 



Junkl 1  Äg. Anette & Rikard Berntsson 

 

Gep’s Big Bear’s Little Snowbear S57135/2008 f. 080731 

70 cm. en mkt tilltalande junior som har välformat huvud mörka ögon välplacerade öron utm 

resning mkt bra förbröst för åldern utm rygg & kors välvinklad rör sig med bra steglängd bra 

benstomme 

Junkl 1 Junkk 1 Hp  Äg. Gina Ekström Persson 

 

Knickerbockers Classic Look S58216/2008 f. 080830 

67 cm. Juniortik som är fortfarande mkt en baby välformat huvud lite ljusa ögon bra hals bra 

förbröst för åldern kunde ha stramare rygglinje ngt rak i skuldran rör sig med ganska bra steg 

kunde ha lite mer benstomme till storleken pälsen idag i fällning 

Junkl 1  Äg. Marie Göthberg 

 

Knickerbockers Double Stitched S58212/2008 f. 080830 

65 cm. Feminin tik med vackert välformat huvud bra mask välplacerade öron bra resning bra 

bröstkorg för åldern lite öppna vinklar rör sig med tillräckligt steg från sidan. Men idag alltför 

instabilt & löst framifrån kunde ha kraftigare benstomme till storleken 

Junkl 2  Äg. Christina Gustafsson 

 

Knickerbockers So Comfortable S58214/2008 f. 080830 

66 cm. en feminin tik välformat huvud tyvärr är ögonen alltför ljusa & ger ett felaktigt uttryck bra 

hals välformad bröstkorg ganska rak i bakstället vilket gör att hon inte får den rätta driven bak bra 

pälskvalité 

Junkl 2  Äg. Katarina Ulmenhed Elvesson 

 

Teamaides Randia Rutan S11794/2009 f. 20081124 

66 cm. Juniortik av bra modell saknar ännu den rätta stubstansen välformat huvud ngt ljusa ögon 

bra överlinje välformad bröstkorg för åldern goda vinklar fram & bak rör sig harmoniskt med bra 

steglängd kunde ha kraftigare benstomme till storleken 

Junkl 1  Äg. Ann-Charlotte Lagergren 

 

Vi-Vi’s Autumn Marbella S17058/2009 f. 080928 

67 cm. En lovande junior med bra siluett & proportioner utm förbröst välvälvda revben för 

åldern. Bra överlinje välvinklad fram tillräckliga vinklar bak rör sig väl med bra stegländ ännu 

ngt löst framifrån utm benstomme 

Junkl 1 Junkk 4 Hp  Äg. Lillemor Johansson 

 

Zir Ozzy’s Obsidia Av Tibia S61778/2008 f. 080827 

68 cm. en välutvecklad tik med vacker siluett välformat huvud bra mask utm hals mkt bra 

förbröst för åldern stark fin rygg välvinklad rör sig utm från sidan lite löst framifrån & aning 

utåtvridna tassar bakifrån bra pälskvalité 

Junkl 1 Junkk 2 Hp  Äg. Bengt Olsson 

 

Fiva’s M’Lady Zaphira S45861/2009 f. 080128 

66 cm. feminint huvud bra uttryck vacker mask tillräckligt vinklad fram bra bak bra kropp för sin 

ålder rör sig ok fr sidan utm temperament 



Ukl 1  Äg. Anna Lindh 

 

Knickerbockers Within Temptation S44540/2008 f. 080606 

72 cm. Vackert uttrycksfullt huvud bra bett aningen ljusa ögon bra hals brant kors. Tillräckligt 

vinklad fram behöver tid att utvecklas i sin bröstkorg. Tillräcklig benstomme till sin storlek. Rör 

sig mkt trångt bak lösa armbågar lite blyg 

Ukl 2  Äg. Anna Gomaa-Adolfsson 

 

Knockando’s Qmp Quinta Red S32027/2008 f. 080407 

72 cm. vacker hals rygglinje härligt huvud & uttryck bra bett & mask behöver ännu tid att 

utvecklas i sin bröstkorg rör sig väl från sidan bra päls. Kunde ha kraftigare benstomme 

Ukl 1  Äg. Kristina Truedsson 

 

Knockando’s Qmp Troja Qiuci Red S32026/2008 f. 080407 

67 cm. Vacker modell i stående härligt feminint uttryck utm detaljer i skallen kunde ha mörkare 

ögon vacker hals & rygglinje utm front tillräckligt vinklad bak rör sig bra från sidan föredömligt 

presenterad härliga muskler! 

Ukl 1 Ukk 3 Hp  Äg. Annika Östling 

 

Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear S52738/2008 f. 080709 

69 cm. Suverän ungtik av utm modell ljuvligt huvud & uttryck härlig kropp för sin ålder rör sig 

föredömligt proffsigt presenterad i ljuvlig kondition 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl R  Äg. Angelica Klavbäck 

 

Lilla Äventyrets Capella S17646/2008 f. 080107 

67 cm. vacker siluett. Bra huvud utm bett & käkar härlig kropp för sin ålder. Rör sig rastypiskt 

med utm steglängd. Presenteras i tip topp kondition! 

Ukl 1 Ukk 2 Ck  Äg. Pia Hemming 

 

Millijor’s Tant Gredelin S10539/2008 f. 071218 

67 cm. feminin helhet vackert huvud utm mask kunde ha mörkare ögon för ett mjukare uttryck 

bra hals rygg linje utm kropp för sin storlek/ålder rör sig ok fr sidan kunde ha bättre tassar. 

välpresenterad 

Ukl 1 Ukk 4  Äg. Lillemor Johansson 

 

Namupalan Vanilla N ‘ Cream S49546/2006 f, 080517 

72 cm. feminint huvud bra uttryck ger ett intryck av att vara sänkt I manken I stående kunde ha 

mer utv bröstkorg står fransyskt & trångt bra kroppslängd rör sig bra fr sidan utm päls bra kontakt 

med sin matte 

Ukl 1 Ukk R  Äg. Linda Toftehag 

 

Ami For Mathoakas Av Miss Juniverse S10355/2008 f. 070820 

71 cm. Underbar helhet. Ljuvligt huvud & uttryck härlig mask underbar topline sund & 

välgående rör sig med suverän steglängd för rasen presenteras till perfektion. Utm päls 

Ökl 1 Ökk 2 Ck  Äg. Ann-Charlott Petré 

 

Cevitas Crazy Littlethingcalledlove S25853/2007 f. 070305 



70 cm. Uttrycksfullt huvud bra uttr knappt vinklad fram behöver tid att utvecklas i sin kropp utm 

proportioner höjd längd bra ben & tassar rör sig ok från sidan visas väl 

Ökl 1 Ökk 3 Ck  Äg. Ann-Charlott Petré 

 

Enjoy Bear’s Collection Crystal S41255/2007 f. 070527 

67 cm. Feminin helhet. Aningen korta detaljer i huvudet. Tillräckligt vinklad fram. Bra bak tunn 

benstomme, kunde ha mörkare ögon mer längd i huvudet rör sig ok fr sidan 

Ökl 1  Äg. Carina Petersson 

 

Enjoy Bear’s Crown Of Contessa S41254/2007 f. 070527 

69 cm. Uttrycksfullt huvud bra detaljer, utm mask & korrekt bett. Bra hals & rygglinje. Tunn 

benstomme. Platta tassar. Rör sig bra fr sidan, välskött välmusklad utm temperament 

Ökl 1   Äg. Anders Karlsson 

 

Furudalens Alejona The Beauty S25143/2005 f. 050223 

68 cm. Härlig tik av utmärkt typ. Välkonstruerad & sund rör sig som en riktig leonberger skall 

långt vägvinnande m härligt påskjut. Föredömligt presenterad! Championat 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 3 Cert  Äg. Margareta Mix 

 

Knickerbockers Demring Av Eron S56591/2007 f. 070812 

70 cm. feminin tik bra huvud & uttryck utm bett & käkar bra mask tillräckligt vinklad fram utm 

bak rör sig bra fr sidan väl utfylld bröstkorg tillräcklig benstomme. Välskött välmusklad! 

Ökl 1  Äg. Pirkko Andersson 

 

Knickerbockers Orange Date S17271/2006 f. 060131 

74 cm. Feminin helhet bra detaljer i huvudet korrekt bett bra käkar bra vinklar fram & bak utm 

musklad & har ett brett lår. Rör sig bra fr sidan platta tassar. Härligt temperament 

Ökl 1   Äg. Boel Johansson 

 

Leodal’s Appealing Aya S53735/2007 f. 070718 

68 cm. Vackert huvud uttrycksfulla ögon bra mask & käkar. Bra skuldervinkel kunde vara bättre 

vinklad i sin överarm. Bra vinklar bak. Utm kropp bra djup rör sig bra fr sidan men kunde vara 

aningen mer avslappnad. Välskött 

Ökl 1  Äg. Angelica Klavbäck 

 

Lilla Äventyrets Andromeda S33452/2006 f. 060409 

68 cm. feminin helhet. Aningen rund skalle bra bett & käkar. Sjunker i manken både i stående & 

rörelse tillräckligt vinklad fram platta tassar brant kors & överbyggd. Rör sig med bra steglängd 

väl musklad härligt mjukt temperament 

Ökl 2  Äg. Pirkko Andersson 

 

Mathoaka’s Gryning S28209/2004 f. 040318 

72 cm. Härligt huvud m utm detaljer bra mask. Bra vinklar fram & bak. Utm kropp till sin 

storlek, kunde dock visas i stramare kondition. Rör sig väl fr sidan. Utm temperament 

Ökl 1  Äg. Catrine Undebeck 

 

Milijor’s Marlyn Monroe S13560/2005 f. 050108 



67 cm. Trevlig helhet vackert huvud & uttryck. Tillräcklig mask. Bra vinklar fram, men kunde ha 

mer has knä vinkel & bredare lår. Kropp m bra djup. Rör sig bra fr sidan. Platta tassar. Utm temp 

Ökl 1  Äg. Lillemor Johansson 

 

Sjöwildas Missy Elliot S68288/2007 f. 071029 

69 cm. Ultra feminint huvud med ljuvligt uttryck. Utm mask. Bra bett & käkar. Härlig hals mkt 

bra rygg. Bra kropp för sin ålder. Rör sig ok från sidan men stelt står fransyskt 

Ökl 1  Äg. Maria-Helén Andersson 

 

Skorres Russin S50565/2007 f. 070625 

67 cm. Kraftfull tik feminint huvud med en kraftig skalle bra nosparti & korrekt bett. Tillräcklig 

mask, står m sänkt manke rör sig med tendens till överbyggdhet. Kraftig nästan rundad bröstkorg 

bra benstomme välskött ljuvligt temperament 

Ökl 2  Äg. Magdalena Rönneholm 

 

Skorres Skotti S60141/2007 f. 070905 

69 cm. Feminin tik med härlig blick & kontakt med matte. Aningen kraftig skalle bra bett & 

käkar smal & outvecklad i sin front tillräckligt vinklad fram. Behöver mer has knä vinkel. Rör sig 

bra fr sidan. Välskött bra muskler 

Ökl 2  Äg. Agneta Fristedt 

 

Teamaides Endless Eden S16871/2003 f. 030123 

70 cm. Feminin helhet vackert huvud & uttryck. Kunde vara mer utfylld under ögonen. Bra hals 

& rygglinje. Bra vinklar fram. Kunde ha bättre has knävinkel. Rör sig väl från sidan. Visas i utm 

kondition med tanke på sin ålder. Härligt temperament 

Ökl 1 Ökk R  Äg. Anette Berntsson 

 

Zir Ozzy’s Staying Alive S56910/2005 f. 050903 

70 cm. Sund & välgående tik som visas i bikini. Ljuvlig hals & rygglinje. Fem huvud m bra 

detaljer. Kunde ha mörkare ögon. Rör sig som en leonberger skall. Härligt kontakt med sin förare 

Ökl 1 Ökk 4 Ck  Äg. Catrine Undebeck 

 

SVCH SUCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005 f. 050725 

74 cm. trevlig modell. Vackert uttrycksfullt huvud, härlig mask bra bett & käkar. Bra front kropp 

m utm djup kunde ha mer has knävinkel & röra sig med mer entuiasm. Rör sig bra fr sidan. Visas 

i utm kondition 

Chkl Opl Ck  Äg. Annelie Forsner 

 

SUCH Kusbolejonets Interesting Surprice S55348/2004 f. 040802 

68 cm. Tik av trevlig modell. Feminint huvud. Bra front & skuldervinkel, kunde ha mer has 

knävinkel. Rör sig bra fr sidan. Tassarna kunde vara bättre knutna. Trevligt presenterad 

Chkl Opl Ck  Äg. Liza Darmell 

 

NORDV-07 SUCH Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309 

68 cm. vacker helhet. Ljuvligt huvud & uttryck mörka välformade ögon. Sund & välgående med 

bra steglängd. Visas i tip topp kondition. Showigt temperament 

Chkl 2 Ck Btkl 2 R-CACIB  Äg. Gunilla Hallgren 



JWW-08 SUCH La Dolce Luna’s Shupershine-Me S48834/2007 f. 070616 

72,5 cm. Underbar helhet ljuvligt feminint huvud m rastypiskt uttryck. Härliga proportioner höjd 

längd. Rör sig föredömligt som en riktigt sund leonberger skall. Utm presenterad 

Chkl 3 Ck Btkl 4  Äg. Elise Von Holten 

 

INTUCH NORDUCH Mathoaka’s Eihwaz Av Runa S51531/2001 f. 010824 

69,5 cm. Suverän ch tik av top klass ljuvligt feminint huvud med härliga rasdetaljer. Rör sig sunt 

m härlig steglängd. Visas proffsigt & till perfektion 

Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM  Äg. Catrine Undebeck 

 

DKUCH NORDV-08 SUCH SV-09 WW-08 Mathoaka’s Vårvind S28212/2004 f. 040318 

68 cm. Feminin tik av utm kvalité. Härligt huvud m bra uttryck. Bra vinklad fram & bak. Kropp 

m härlig substans & djup. Topp klass presentation 

Chkl 4 Ck  Äg. Elise Von Holten 

 

SUCH Mohinhi’s Izza Is Incognito S33878/2006 f. 060331 

71 cm. Vacker ch tik med utm siluett. Rastypiskt huvud m mkt bra detaljer. Härlig kropp. Rör sig 

med bra steglängd men kunde ha lite mer entusiasm. Vackert presenterad! 

Chkl R Ck  Äg. Maria Gustafsson 

 

SUCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 050905 

67 cm. vacker hals & rygglinje. Feminint huvud men kunde ha mindra kraft i skallen. Härlig front 

bra bröstdjup. Rör sig utmärkt från sidan presenteras föredömligt härliga bakbens muskler 

Chkl Opl Ck  Äg. Pia Hemming 

 

DKUCH NORDV-06 NUCH SUCH Zir Ozzy’s Mississippi Queen S59611/2005 f.050903 

67 cm. Uttrycksfullt hvuud- utm detaljer. Bra mask, välformade ögon. Bra hals & rygglinje. 

Tillräcklig kropp. Rör sig lite löst fram utm fr sidan välmusklad 

Chkl Opl Ck  Äg. Catrine Undebeck 

 

WWW-08 Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214 

69 cm. Feminin helhet bra huvud & uttryck har dock markerade ögonbrynsbågar. Bra bett för sin 

ålder. Kropp m bra djup lämplig benstomme. Rör sig tungt runt ringen. Välskött med tanke på 

sina snart 10 år 

Vetkl 2 Hp  Äg. Dan Truedsson 

 

SUCH Skorres Itzi Ensaga Dotter S26848/2000 f. 000328 

67 cm. feminin helhet bra detaljer i sitt huvud. Rör sig fortfarande sunt & har bra steglängd. 

Tillräcklig benstomme. Välskött! 

Vetkl 1 Hp  Äg. Elisabet Andersson 

 

 Avelskl 

 

DKUCH EECH FIUCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

Grupp bestående av unga hundar där avelshanen har präglat sina avkommor väl. Rastypiska 

ungdomar som behöver tid. Alla har en utmärkt xxx & ärvt pappas sundhet. Bra stommar härlig 

uttryck 



Avelskl 1 Hp  Äg. Petra Junehall 

 

Teamaides Endless Eden S16871/2003 f. 030123 

Mamman har väl präglat sina avkommor när det gäller typ. Härliga huvuden m rastypiska 

uttryck. Var aktsam på fronterna! Och benställningen fram 

Avelskl 1  Äg. Anette & Rikard Berntsson 

 

INTUCH NORDUCH Mathoaka’s Eiwaz Av Runa S51531/2001 f. 010824 

Vilken avelstik! Hon har nedärvt sin fantastiska sundhet & ljuvliga rörelser. Stort lycka till i 

framtiden! Bästa grupp 

Avelskl 1 Hp  Äg. Catrine Undebeck 

 

Knockando’s Donna Leia Loire S65163/2003 f. 031124 

Mamman har nedärvt sitt härliga huvud med ett rastypiskt uttryck. Avkommorna är samtliga av 

bra modell men några kunde rör sig bättre i fram. Lycka till i framtiden! 

Avelskl 1 Hp  Äg. Annika Östling 

 

 Uppfkl 

 

Endless Edens kennel 

Rastypiska leonberger med härliga temperament. Aktsamhet måste ges på fronterna. Samtliga har 

underbara huvuden & uttryck. Lycka till i framtiden! 

Uppfkl 1  Uppfödare: Anette Berntsson 

 

Knockando’s Kennel 

En grupp med hundar från två olika kombinationer. Underbara huvuden perfekt könsprägel & 

härliga masker. Rör sig väl från sidan. Lycka till i framtida uppfödararbete 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Ruth Lintonsson 

 

Mathoaka’s Kennel  

Underbar grupp med hundar från tre olika kombinationer. Hög kvalitét & sundhet i den här 

gruppen. Fortsätt så här!!! Bästa grupp 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Rolf Petré 

 

Dragongårdens Kennel 

En grupp med hundar från 3 olika kombinationer. Härliga masker och ljuvliga uttryck. Lite 

ojämn i ålder & utveckling men väl värd sitt hederspris! Forsätt så här! 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Petra Junehall 


