
Öland 2011-09-03  Domare: Einarsve Björn 

 

    Valpklass 

    Hanar 

Carter   SE15505/2011  f: 2011-01-15 

Kraftfull hanvalp mask huvud tillräklig hals plan rygg faller ngt i korset bra benstomme väl plac 

skuldra rör sig OK från sidan trevligt temperament välpresenterad 

Valpkl 1   Äg: Rudolfsson Madelein 

 

    Unghundsklass 

    Hanar 

Wännerlands K-Man Gode  S68757/2009  f: 2009-11-12 

Hane av utm typ långsträckt huvud tillr hals snygg topline tillr vink fram knappa knä vinkl bra 

benstomme och prop står fransyskt fram rör sig trångt rörelserna från sidan OK 

Ukl kv Exc Ukl kk 1  Äg: Andersson Lisbeth 

 

    Öppenklass 

    Hanar 

Khaimas´Saturday Zenith  S88556/2008  f: 2008-09-27 

En pampig hane mask huvud bra balans skalle/nos tillr hals lång länd tappar rygglinjen framför allt i 

rörelse utm stomme knappa knä och hasvinkl allt för veka mellanhänder härl temperament 

rörelserna från sidan OK 

Ökl kv Very Good  Äg. Colussi Cristel 

 

Vindarna´s Balto  S44543/2008  f: 2008-05-28  

Hane av utm typ långsträckt balanserat huvud ngt ljusa runda ögon vällanlagd skuldra stark rygg 

välvinkl fram aningnen knappa knävinkl bra stomme utm rörelser 

Ökl kv Exc Ökl kk 1  Äg: Oscarsson Susanne 

 

     Championklass 

    Hanar 

DKuch SEuch  

Gep’s Big Bear’s Good Guy A Leomas S36484/2006  f: 2006-04-10 

Hane av utm typ kraftfullt huvud och bra balans tillr hals snygg topline i övrigt utm anatomi härlig 

stomme utm rörelser i ngt högt hull 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 m CK Bhkl 1 BIM Äg. Hall Mats 

 

    Juniorklass 

     Tikar 

Fairytroll’s Bonbeast Mrs Nono S26865/2010  f: 2010-03-15 

17 mån ung tik av utm typ fem långsträckt huvud bra hals utm prop ..tagbara vinkl fram balanserat 

bakställ passande stomme rör sig bra från sidan lite vid fram 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Btkl 3 Äg: Hall Mats 

 

    Unghundsklass 



    Tikar 

NORD V-10  

Lejonvinden’s Yummi Yam Yam SE12713/2010  f: 2009-12-15 

Tik av utm typ fem huvud med bra balans skalle/nos tillr hals snygg topline balanserade vinkl fram 

och bak utm stomme härl rastypiska rörelser snyggt visad 

Unkl kv Exc Unkl kk1 m CK Btkl 1 CERT BIR Äg: Junehall Lindberg Jessika 

 

     Öppenklass 

    Tikar 

Boyzone’s Dragonfly  S17967/2009  f: 2009-01-29 

Tik av utm typ och storlek långsträckt balanserat huvud korr hals välformad bröstkorg bra försbröst 

harmoniska vinkl fram o bak trevliga rörelser härligt temperament 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Btkl 2 R-Cert Äg: Hall Mats 

 

Fairytroll’s Warm Sun In Zhoria S11783/2009  f: 2008-12-06 

2 årig tik mkt god typ fem huvudd bra proportioner ngt kort hals pga framskjuten skuldra saknar 

volum fram knappt förbröst godtagbara vinkl bak tappar rygglinjen utm temperament lätta spänstiga 

rörelser 

Ökl kv Very Good  Äg: Fransson Jessica 

 

Knockando’s Qmp Quinta Red S32027/2008  f: 2008-04-07 

3,5 årig tik av mkt god typ balanserat huvud ngt tunga öron och ngt ljusa ögon ngt trång i käkpartiet 

reslig hals markerad manke härlig stomme aning lång länd saknar bredd fram godtagbara rörleser 

faller lite i rygglinjen i rörelse 

Ökl kv Very Good  Äg: Truedsson Kristina 

 

    Veteranklass 

    Tikar 

WWV-08 Johandys Ätta  S133009/2000  f: 1999-12-14 

12 årig tik av mkt god typ balanserat huvud korr hals och överlinje välformad bröstkorg i öv bra prop 

åldern gör sitt i rörelse Gratulerar till ägaren skulle viljat ha dömt henne i yngre dagar 

Vetkl kv Very Good  Äg: Truedsson Dan 

 

 

 

 


