
Norrköping 2007-08-18 

Domare Johan Juslin 

 

Hanar 

Domptörerna’ s Roadrunner S50845/2006 f. 060706 

Rektangulärbyggd lågställd hane med utm mask. Oregelbundet bett, bra ben o fötter. Breda lår, ngt 

ängslig av sig, rör sig trevligt från sidan. 

Junkl 3 Äg. Annelie Jansson 

 

Bölelejonet Clay S15676/2005 f. 050104 

Rektang bygd hane med utm benstomme, kraftigt maskulint huvud, väl ansatta öron. Står o går löst o 

brett fram. Acceptabelt vinklad bak. Ganska bra päls, Hård i sitt temperament. 

Ökl 2 Äg. Helena Nylin 

 

Fablernas Nice Rebell S53897/2005 f. 050804 

Feminin hane med smal skalle, lågt ansatta öron, ostabil i fronten, utm hals, tunn benstomme, välvinklad 

bak, bra päls över skuldra, rör sig lätt. 

Ökl 2 Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Garplyckan’ s Borbein Ex Yellow S60717/2002 f. 021110 

Utm propotioner i ... Maskulint huvud, kunde ha bättre mask. Väl ansatta öron, bör a mer styrka o volym 

genomgående. Knappt vinklad bak. Rör sig bra från sidan. 

Ökl 1 Ökk 1 Äg. Susanne Ytterskog 

 

Garplyckan’ s Chrysler Van Yellow S56582/2003 f. 030917 

Ngt rektangulärt byggd hane med aggresivt uppträdande gent emot andra hanar i klass. Down face, 

lagom hals, ostabil i fronten, långt eftergivande ländparti för mkt avfallande kors där av ineffektiva 

rörelser bak. Osunda rörelser bak. 

Ökl 3 Äg. Susanne Ytterskog 

 

Gep’ s Big Bear’ s Champ Bear S19071/2005 f. 050123 

Maskulin hane med prima huvud. Bra front o benstomme. Bör ha mera volym i kroppen. Långt 

eftergivande ländparti, acceptabel knävinkel, hans ... fel är hans proportioner från sidan, dvs 

rektangulärt byggd, bra päls över skuldran. 

Ökl 2 Äg. Catarina Hagerö 

 

SUCH Dragongårdens Take A Chance On Me S48319/2002 f. 020715 

Mkt maskulin med prima proportioner i höjd o längd, maskulint välskuret huvud, utm hals, korrekt 

kroppad, breda muskulösa lår, äkta leonberger hane. 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 Cacib BIR Äg. Marie Ahlgren 

 

Tikar 

Lorebergs Trollpacka S49112/2006 f. 060611 

Mkt skygg o rädd, speciellt när domaren närmar sig henne. Ganska trevligt huvud i profil, tunn 

benstomme, flat i kroppen, välvinklad bak, underull, krypande rörelser. 

Junkl 3 Äg. Veronica Axelsson 

 

Birkabazze’ s Happy End S10928/2006 f. 051127 

Mkt feminint huvud, stora öron, aningen lågt ansatta. Fransysk front, medelkraftig benstomme, utm 

kropp eftergivande längparti, kraftigt avfallande kors o knappt knävinklad ger ineffektiva rörelser bak, 

riklig underull. 

Ukl 3 Äg. Pia Björkegren 

 

Miss Kelly’ s Kelly S27131/2006 f. 060304 

Utmärkt typ i profil o rörelse, smal skalle tunnt nosparti, oregelbundet bett, ganska bra mask, bra kropp 

för åldern, välvinklad bak, rör sig utmärkt, tyvärr är tiken rädd o skygg, samt darrar som uppställd. 

Ukl 2 Äg. Pernilla Söderlund 

 

Artemis Alectrona S30968/2005 f. 050330 



Utm feminint huvud, lågt ansatta stora öron, lagom hals, prima benstomme, korrekt formad bröstkorg, 

Bör ha ett sundare bakparti i rörelse, sjunker ner ngt, pris på typ o helhet. 

Ökl 1 Ökk 2 Äg. Rose-Marie Smedbakke 

 

Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704 

Prima typ o helhet, sund anatomi, stabil överlinje, välskuret feminint huvud, muskulösa breda lår, utm 

rörelser, mkt feminint. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cart Cacib BIM Äg Malin Östlund 

 

Lejonklippans Smilla Skeppmora S59222/2005 f. 050816 

65 cm. Mkt feminin helhet, tyvärr i minsta laget, välkroppad medelkraftig benstomme, står o rör sig löst 

fram, breda lår, rör sig utm från sidan, trots att hon är liten är hon rastypisk i profil. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Marina Fredriksson 

 

Leonskall’ s Fairyland Witchblade S26709/2005 f. 050301 

Smalt långstreckt huvud med stora lågt ansatta öron, lagom hals, slarvar med fronten långt ländparti 

påverkar längden speciellt i rörelse, välvinklad bak, underull rör sig trevligt från sidan.  

Ökl 2 Äg. Ann Rudan 

 

DKUCH EECH FINUCH INTUCH SUCH SV-05  

Dragongårdens Beautiful Beatrice S13629/2001 f. 001221 

Kraftig feminin tik av underbar kvalitet, mörk mask, aningen lågt ansatta stora öron, bra benstomme för 

storlek, bra bredd över ländpartiet, mjuklinjerat bakparti, bakifrån sett. Rör sig fint med lite arrogant 

huvud .... . 

Chkl 1 Ck Btkl 2 R Cacib Äg. Marie Ahlgren 


