
Botkyrka 2007-08-25 Domare Thord Byström 

 

Valpar  

Hanar 

 

Bölelejonet Just a gigolo S 30521/2007 f. 20070314 

Maskulin hane ,mörka ögon ,bra mask, välburna öron, bra hals, substansfull kropp, markerat förbröst, 

För dagen ngt trång i sin front , bra vinklar o stomme ,bra päls, färg, Rör sig med bra steg! Bra 

temperament , välvisad . 

Klass: 4-6 mån Pris : 4 Äg. A- M Krigh 

 

Cevitas comfortably Numb S 25857/2007 f. 20070305 

Maskulin, mellanbruna ögon , Kunde önska ngt mer bredd I huvud , välburna öron, Kraftfull hals , God 

substans i kropp , Bra förbröst ,aning tåvid fram ,god vinklar bak, Bra benstomme, Bra päls, färg ,rör sig 

aning trångt vak ,trevl temp , välvisad . 

Klass: 4 -6 mån Pris: Opl Äg. Anna Höglund  

 

Gep´s Big Bear´s Italian Stallion s 35718/2007 f. 20070409 

Maskulin tilltalande hane ;mkt bra uttryck, mörka ögon ,ganska bra mask , Tillräckl kraftigt huvud 

,välburna öron , proportionerlig substansfull kropp ,aning brant överarm ,bra vinklar bak , 

Bra päls , mkt bra färg ,rör sig med mkt bra steg, trevligt temp ,välvisad. 

Klass : 4-6 mån Pris: 3 Äg. Gina E Persson  

 

Geps Big Bears´s Leone Italiano s 35719/2007 f. 20070409 

Lovande maskulin hane , Bra uttryck ,mörka ögon , Bra mask ,välburna öron ,Proportionerlig substansfull 

kropp , Bra vinklar o benstomme , Bra päls & färg , Rör sig ganska bra , Bra temp ,välvisad .  

Klass: 4-6 mån Pris: R Äg. Eva Olsson  

 

Lejonklippans Xqusite Xl s32900/2007 f. 20070329 

Lovande maskulin hane , Bra uttryck & mask , Tillräckligt kraftigt huvud , Ädel hals , Välkroppad för 

åldern , Ngt brant överarm , bra vinklar bak , Passande benstomme , Bra päls & färg Rör sig med bra 

steg när han vill , trevligt temp ,välvisad.  

Klass: 4-6 mån Pris: Opl Äg. Celina Gustavsson  

 

Lilla Äventyrets Bonus s 36395/2007 f. 20070406 

Maskulin proportionerlig hane , Trevligt uttryck ,ngt ojämt bett, Välburna öron , Bra mask , välkroppad 

för åldern , Goda vinklar ,bra stomme, bra päls .färg parallella rörelser, Trevligt temp ,välvisad .  

Klass: 4-6 mån Pris: 1 BIS-VALP Äg. Pia Hemming  

 

Racystar Astronomic s31015/2007 f. 20070312 

Lovande maskulin hane, Trevligt uttryck , mellanbruna ögon , Mkt bra mask, Välburna öron ,ädel hals, 

Proportionerlig substansfull kropp , Bra kors ,normala vinklar , Bra benstomme ,bra päls & färg, Rör sig 

parallellt, Trevl temp , välvisad .  

Klass : 4-6 mån Pris 2 Äg. Trine Andreassen  

 

Hanvalp 6-9 mån  

Amazing Noisy´s Izor s15087/2007 f. 20070114 

Stor Maskulin hane , kraftfullt huvud , bra mask ,kunde vara stramare i sina ögonkanter, Välburna öron 

.Kraftfull hals, substansfull kropp, Markerat förbröst, Bra vinklar fram ngt knapp bak. Bra päls mkt bra 

färg, rör sig aning has trångt ännu, ej fast i fronten, trevligt temperament, välvisad.  

Klass : 6-9 mån Pris:3 Äg. Mona Magnusson  

 

Amazing Noizy´s Zeke s15088/2007 f.20070114 

Medelkraftig maskulin hane, Bra uttryck , Ngt ljusa ögon , Kunde önska ngt kraftigare skalle,Bra mask 

,ädel hals, bra substans i kropp, markerat förbröst ,bra vinklar ,;kraftig benstomme, Bra päls och färg 

Rör sig parallellt bak , ngt marktrångt fram , trevl temp ,Välvisad  

Klass:6-9 mån Pris: 1 Äg. Birgitta Hagelin  

 

Grindvaktens Gently Geromino BLE s25861/2007 f. 20070224 



Maskulin hanvalp , bra uttryck, Ganska mörka ögon, mkt bra mask , Kunde önska kraftigare skalle , 

välburna öron, ädel hals, proportionerlig kropp med god substans, Ngt brant överarm , Goda vinklar bak 

,passande benstomme, bra päls och färg, rör sig parallellt bak , men ngt trångt, Bra temp , välvisad.  

Klass: 6-9mån Pris: 2 Äg. Lotta Ståhl 

 

Juniorklass Hanar 9-15 mån  

Domptörernas Roadrunner s50845/2006 f. 20060706 

Kraftfull maskulin hane ,tilltalande bra uttryck, mellanbruna ögon , bra mask, Kraftfullt huvud, Ädel hals, 

Proportionerlig substansfull kropp, Bra kors ,markerat förbröst, Bra vinklar och benstomme, Bra päls och 

färg, rör sig med bra steg , välvisad!  

Klass: Junkl Pris: 1Kv 2 Kk Ck Äg .Annelie Jansson  

 

Geps Big Bear´s Black Hawk s54062/2006 f. 20060707 

Lovande maskulin hane, bra uttryck, men ngt ljusa ögon , bra mask ,tillräckl kraftigt huvud , välburna 

öron , Ädel hals , proportionerlig kropp med bra substans , Bra kors, markerat förbröst, aning knappa 

vinklar , Bra pälskvalitet, men urfälld för dagen , bra färg ,Rör sig med ganska fasta rörelser, trevligt 

temp ,välvisad!  

Klass: junkl Pris: 1 Kv 4 Kk Äg. Anne Liljeström  

 

Gullefjuns Lammkött S 59542/2006 f. 20060824 

Maskulin hane ,Bra uttryck ,Aning ljusa ögon, Önskar ngt kraftigare huvud, välburna öron , Ädel hals 

,god substans i kropp ,Markerat förbröst, ngt knappa vinklar , Bra bestomme ,bra päls ,men för dagen 

urbarrad, Rör sig spänstigt , Välvisad  

Klass: junkl Pris: 1 Kv Äg. Cecilia Rosenqvist  

 

Knickerbockers Counter strike S 63617/2006 f. 20061030 

Stor medelkraftig maskulin hane, Bra uttryck ,Ngt lösa ögonränder, bra mask, Tillräckl kraftigt huvud för 

åldern, Stram hals , God substans i kropp, Bra kors ,aning outvecklat förbröst , Kunde önska mer bredd i 

bröstkorgen, Goda vinklar ,urfälld päls , annars bra färg , kunde bli fastare i rörelse .  

Klass:Junkl Pris: 1 Kv Äg. Maria Zachrisson  

 

Knickerbockers Need for Speed S 63614/2006 f. 20061030 

Maskulin hane med bra uttryck o Mask , Mellanbruna ögon ,tillr kraftigt huvud för åldern, ädel hals , Bra 

substans I kropp, Ngt tunn i bröstkorgen, Tåvid i stående, Goda vinklar , Tillräcklig benstomme ,bra färg 

, Ngt urbarrad päls , Kunde vara fastare i sin front, Välvisad.  

Klass : Junkl Pris:1Kv R Kk Äg. Anton Eriksson  

 

Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 20060613 

Mkt lovande juniorhane, Maskulin ,mkt bra uttryck, Kraftfullt välbalanserat huvud, Välburna öron , Mkt 

bra mask ,ädel hals , Mkt bra proportioner och substans i kropp, bra förbröst, Bra viklad utm 

benstomme, väl samlade tassar , bra päls &färg , charbonage . Rör sig mkt spänstigt med bra drive, bra 

temp ,välvisad.  

Klass:junkl Pris: 1Kv 1Kk Ck Bhkl R Cert Äg. Petra Junehall  

 

Domptörerna`s Deville S50841/2006 f. 20060706 

Väl balanserad juniorhane Maskulin mkt bra uttryck , Ngt uppbruten mask , Välburna öron, ädel hals , 

Proportionerlig substansfull kropp , Markerat förbröst , Kunde önska ngt mer bredd i bröstkorgen , 

Tillräckliga vinklar , Bra benstomme , Bra päls , För dagen urfälld, vacker färg ,ganska fast i rörelser ,Bra 

temp ,Välvisad . 

Klass Junkl Pris: 1 Kv 3 Kk Hp Äg. Annelie Jansson  

 

Unghundsklass 15-24 mån Hane  

Bölelejonet First Edition S68523/2005 f. 20051115 

Tilltalande maskulin hane,bra uttryck , Mellanbruna ögon ,bra mask , Välburna öron , Ädel hals 

proportionerlig substansfull kropp med bra kors, Markerat förbröst , Bra vinklar ,mkt bra benstomme , 

bra päls,färg med bra charbonage, rör sig ngt trångt bak, ganska fast i fronten ,trevligt temp ,välvisad.  

Klass:Ukl Pris: 1Kv 1Kk Ck Äg. A-M Krigh  

 

Craceanna Chicksaw S 53536/2006 f. 20060324 



Stor Maskulin hane, mörka ögon som ligger ngt djupt , bra mask ,kunde önska ngt kraftigare huvud, 

välburna öron ,ganska stram ädel hals , substans i kropp ,bra kors , Markerat förbröst, ganska bra 

vinklar, Passande benstomme, bra päls , färg, ngt urfälld, Rör sig parallellt bak, ngt löst fram ,bra temp 

,välvisad.  

Klass : Ukl Pris: 1 Kv 3 Kk Äg. Gina E Persson /Lars Ekström  

 

Pocahontasgårdens Comanche S 17450/2006 f. 20060124 

Stor maskulin kraftfull hane, Trevligt uttryck ,ngt djuptliggande ögon, Bra mask ädel hals, Substans i 

kropp ,bra kors, Markerat förbröst , Normala vinklar ,kraftig benstomme, Bra päls ,snygg färg , Rör sig 

aning trångt bak , Tanklöst fram , bra temp ,Välvisad  

Klass :Ukl Pris: 1Kv 2 Kk hp Äg. Margaretha Engström  

 

Pochahontasgårdens Crazy Horse S17451/2006 f. 20060124 

Maskulisn hane ,mkt bra uttryck &mask Tillräckligt kraftigt huvud , välburna öron, Tillräckl stram hals , 

välkroppad för åldern , Bra kors ,aning outvecklat förbröst , Goda vinklar , bra benstomme , bra päls , 

färg , rör sig med bra spänst ,trevl temp välvisad . 

Klass :Ukl Pris: 1 Kv 4 Kk Äg.Gabrielle Jansson  

 

Vallonbyggdens Born to send Mercy S12475/2006 f. 2051213 

Stor kraftfull maskulin hane, bra uttryck ,ljusa ögon , Kraftfullt huvud ,bra mask, Välburna öron ,ädel 

hals , Substans i kropp , aning mjuk rygg , Ngt outvecklat förbröst, ngt brant överarm , Bra vinklad bak , 

kraftig stomme , kunde önska bättre struktur i päls, bra färg , Rör sig med god fasthet, Bra temp, 

välvisad  

Klass:Ukl Pris: 2 Kv Äg. Catrin Eriksson  

 

villmobackens Eddie the Eagle S 20492 /2006 f. 20060206 

Maskulin hane, bra uttryck , Uppruten mask ,välburna öron , Ädel hals , propportionerlig substansfull 

kropp , bra kors , Markerat förbröst ,bra vinklar , kunde önska bättre struktur i päls , bra färg ,rör sig 

aning hastrångt bak kunde vara fastare i sin front , bra temp Välvisad .  

Klass: Ukl Pris: 1Kv R Kk Äg. Monica Theimer  

 

Öppenklass hanar  

Blizzmajjazz Lord Finesse S 64241/2004 f. 20041019 

Maskulin hane , mkt bra uttryck , Mellanbruna ögon ,bra mask, Önskar ngt kraftigare underkäke , 

kraftfullt huvud , bra hals , Substans i kropp, Ngt mjuk rygg , Markerat förbröst ,aning brant överarm , 

Ngt knappa vinklar bak , bra benstomme, Bra pälskvalitet , färg, ngt glad svans , tillräckligt fast i rörelse, 

Välvisad .  

Klass:Ökl Pris:1 Kv Äg. Jenny Bergdahl  

 

LP 1, 11 Dragongårdens Break every Rule S 21373 f. 20040303 

Medelstor maskulin hane med bra uttryck , bra mask , mellanbruna ögon, Tillräckligt kraftigt huvud , Bra 

ansatta öron , ädel hals, Substans i kropp, markerat förbröst , önskar honom ngt högre på frambenen , 

Normala vinklar , bra benstomme , bra pälsstruktur &färg , aning hastrång bak och mark trång fram 

,välvisad  

Klass : Ökl Pris 1 Kv 3 Kk Äg. Pernilla Sjöstrand  

 

Fablarnas Bear friend S 66537/2004 f. 20041021 

Maskulin kraftfull hane , bra uttryck ,bra mask , Mellanbruna ögon , kraftfullt huvud , ädel hals ,substans 

i kropp , aning outvecklat förbröst , normala vinklar , bra benstomme , bra pälskvalitet &färg samt 

charbonage , Rör sig aning hastrångt bak ,kunde vara fastare i sin front, välvisad  

Klass: Ökl Pris: 1Kv 1 Kk Ck Äg. Eva Kullgren  

 

Fablernas Cheeky Rebell S55002/2005 f. 20050804 

Maskulin hane ,uttrycksfull, Tillräcklig mask , Tillräckligt kraftigt huvud , ädel hals , proportionerlig kropp 

med bra substans, bra kors , Markerat förbröst, önskar ngt mer bredd i bröstkorg, normala vinklar, 

Passande benstomme, för dagen urbarrad päls , bra färg , rör sig spänstigt , välvisad.  

Klass :Ökl Pris:1 Kv Äg. Eva Kullgren  

 

Fablernas Nice Rebell S 53987/ 2005 f. 20050804 



Maskulin Mkt tilltalande hane , Bra uttryck , mellanbruna ögon ,ganska bra mask, välansatta öron , ädel 

hals , bra substans i kropp , bra kors , markerat förbröst , Normala vinklar , för dagen ur päls, bra färg , 

rör sig aning hastrångt ,kunde vara fastare i front ,välvisad  

Klass: Ökl Pris. 1 Kv R kk Äg. Elisabeth Joelsson  

 

Fablernas Wild Rebell S53899 f. 20050804 

Maskulin hane ,tilltalande helhet, Bra uttryck ,kunde önska ngt mörkare ögon , Bra mask ,kraftfullt 

huvud , välburna öron, proportionerlig substanssfull kropp ,önskar mer förbröst ,bra vinklar , passande 

stomme, för dagen urfälld päls , bra färg ,aning hastrång ngt lösa armbågar , välvisad  

Klass : Ökl Pris: 1Kv Äg. Ann-katrin Lindlöf  

 

Garplyckans Borbein Ex yellow S60717/02 f. 20021110 

Tilltalande kraftfull hane med bra proportioner ,bra uttryck , kraftigt huvud , substans i kropp , Mkt bra 

hals & kors , ngt knappa vinklar ,bra benstomme, för dagen ur päls, bra färg , kunde vara renare i 

frambensrörelse (intyg) ” urbarrad”  päls. Bra färg .. 

Klass : Ökl Pris: 1Kv Äg. Susanne Ytterskog  

 

Gep´s Big Bear´s Grummpy Bear S19072/2005 f. 20050123 

Kraftfull maskulin hane, Tilltalande helhet, Bra uttryck; mörka ögon ,bra mask, Kraftfull hals , 

proportionerlig kropp , stark rygg, bra kors, kunda ha mer förbröst, aning brant överarm , bra vinklar 

bak , bra benstomme, för dagen ngt ur päls , mkt bra färg, rör sig parallellt bak, löst fram , trevl temp 

,välvisad .  

Klass : Ökl Pris : 1kv 4 Kk Äg. Gina E persson / Monica holmgren  

 

Gep´s Big Bear´s Rough justice S68937/2005 f. 20051104 

Tilltalande maskulin hane ,mkt bra uttryck , mörka ögon ,pigmentstark bra mask , mkt bra hals, 

proportionerlig substansfull kropp ,bra kors, markerat förbröst, bra vinklar , kraftig benstomme, päl i 

återuppbyggnad ,bra färg & charbonage ,rör sig parallellt bak ,ngt marktrång fram , välvisad  

Klass :ökl Pris: 1Kv Äg. Gina E Persson  

 

GEP´S Big Bear´s Summer Romance S40094/2004 f. 20040501 

Maskulin hane ,mkt bra uttryck , mkt bra mask ,kraftfullt huvud , välburna öron ,kraftfull hals , 

välkroppad , bra kors, väl markerat förbröst, tillräckliga vinklar , bra stomme, bra päls &färg, rör sig 

parallellt bak ,ngt marktrångt fram ,välvisad  

Klass: Ökl Pris: 1 kv Äg. Rose-Marie Sundqvist  

 

Gullefjuns Ogräs S 30860/2003 f. 20030422 

Stor maskulin hane ,trevligt uttryck , Trevligt huvud , bra mask , önskar bättre pigment i mun , kraftfull 

ädel hals , bra substans i kropp, bra kors, markerat förbröst , Ngt brant överarm, goda vinklar bak , bra 

päls &färg , Sunda rörelser och god fasthet .  

Klass :Ökl Pris: 1Kv 2 Kk CK Äg. Anders Palmborg  

 

Lejonklippans Super Sensation S 59219/2005 f. 20050816 

Stor maskulin hane,Pigmentstark ,bra uttryck, mellanbruna ögon , välburna öron , mkt bra hals ,bra 

proportionerlig substans kropp ,markerat förbröst , goda vinklar ,passande stomme, för dagen ur päls , 

bra färg charbonage, ngt glad svans Rör sig med god fasthet ,välvisad 

Klass: Ökl Pris: 1 Kv Äg: Kristina Jansson  

 

Milliors Hambo S 61559/2005 f. 20050928 

Medelstor maskulin hane, bra uttryck , mellanbruna ögon , god mask , tillräckligt kraftigt huvud , ädel 

hals , Substans i kropp, kunde vara ngt starkare i rygg , Markerat förbröst , Goda vinklar ,bra 

benstomme , Bra päls & färg ,kunde vara fastare i rörelse ,välvisad  

Klass: Ökl Pris:1 Kv Äg. Morgan Wernersson  

 

Villmobackens Dyrgrip S59359/2004 f. 20040829 

Maskulin hane ,kunde vara ngt säkrare på sig själv, Kraftfullt huvud, ngt oroligt uttryck , God mask ,ädel 

hals, bra substans i kropp , bra kors , mkt bra vinklad mkt bra benstomme, för dagen urfälld , bra färg , 

god fasthet i rörelser ,Välvisad  

Klass :Ökl Pris: 2Kv Äg. Marie Ahlgren  



 

Championklass hanar  

Such Bölelejonet Yannek S 23498/2002 f. 20020227 

Kraftfull maskulin hane ,bra uttryck, mellanbruna ögon , kraftfullt huvud, välkroppad ,härlig benstomme 

, bra vinklar , bra päls ,färg , ror sig med bra fasthet &driv  

Klass: Chkl Pris: 4 CK Ägare:Monica Eugensson  

 

S FIN DK uch Dragongårdens Practical joke S 55154 /2002 f: 20020925 

Maskulin mkt tilltalande helheltsintryck utmärkta proportioner , kraftfullt huvud , bra mask ,mkt bra 

uttryck , mörka ögon , mkt bra hals , mkt bra överlinje , kors substans , Bra vinklar , Härlig benstomme, 

bra päls struktur &färg ,bra charbonage, utm spänstiga rörelser , proffsigt visad.  

Klass: Chlk 1 Ck Bhkl 2 Ägare: Petra Junehall  

 

Such  

Dragongårdens Take a chance on me Reg.Nr: S 48319/2002 f. 20020715 

Maskulin kraftfull hane, Bra mask ,bra uttryck , kunde vara stramare I ögonlinjerna , mörka ögon , 

kraftfull ädel hals , substans I kropp , med bra proportioner ,markerat förbröst, normala vinklar mkt bra 

benstomme, bra päls &färg ,rör sig parallellt bak aning lösa armbågar välvisad  

Klass: Chkl Pris: 2 Ck 3 Bhkl Äg. Marie Ahlgren  

 

Teamaides Farbror Frej S 30272/2003 f . 20030324 

Maskulin proportionerlig hane , bra uttryck , mörka ögon , bra mask , Mellanbruna ögon , välburna öron , 

ädel hals , substans i kropp . bra kors , Normala vinklar , bra benstomme, bra päls&färg Rör sig 

harmoniskt med bra fasthet ,välvisad  

Klass :Chkl Pris: R Ck Ägare: Susanna Johansson  

 

INT NORD N S DK FINUCH SV –  05 SV-06NV-06  

Teamaides Gästrike Gutten Reg.Nr: S 21675 /2004 f. 20040218 

Stor kraftfull maskulin hane med rätta proportioner & substans, mörka ögon , kunde ha stramare 

ögonlinje, bra mask , välburna öron , bra vinklar balans utmärkt benstomme , bra päls &färg , rör sig 

parallellt bak ngt lösa armbågar ,välvisad  

Klass: Chkl Pris: 3 Ck 4 Bhkl Ägare : Susanna Johansson  

 

VETERANKLASS HANAR  

SV-01,-04 NordV-03 FINV-04 INT GB S N DK FIN EEuch  

Grizzly vom Dreiburgenland Regnr: S 54531/98 f. 19980426 

Maskulin starkt könspräglad hane ,som i dag är i mkt bra kondition , välbalanserad , förtjänster som få i 

rasen har , den bästa hane jag sett i detta land ,proffsigt visad .Bästa veteran!  

Klass :Vetkl Pris:1 Ck Bhkl 1 BIR Äg. Petra Junehall  

 

Such Johandys Quasimodo S18750/98 f. 19980223 

Maskulin mkt väl balanserad hane, i bra kondition , kraftfullt huvud och kropp , goda vinklar ,bra päls 

&färg ,rör sig med spänst , proffsigt handlad  

Klass: Vetkl Pris: 3 Ck Äg. Birgitta Strömberg  

 

Mohinhi´s Bear-Butte Af beeline S43224/98 f. 19980811 

Maskulin hane , som med åldern blivit lite grå om nosen , bra uttryck , bra hals, substans I kropp , bra 

vinklar , utmärkt stomme, I bra kondition , bra päls &färg ,rör sig fast& spänstigt Proffsigt visad  

Klass : Vetkl Pris: 2 Ck Äg. Maria Gustafsson  

 

VALPKLASS TIKAR 4-6MÅN  

Bölelejonet Incredible Zafari S 31334/2007 f. 20070313 

Feminin tik m kraftig bra benstomme ,trevligt uttryck , ännu lite outvecklad i underkäke ,bra öron ,bra 

mask , tillräcklig hals ,just nu lite lätt överbyggd ror sig typiskt för ras,bra päls &färg  

Klass: 4-6mån Pris: Opl Ägare: June Ring Selvén  

 

Namn: ? Reg .Nr: ? f. ? 

Liten nätt tik med bra feminint huvud, bra uttryck , bra ögon & öron ännu lite nätt i nosparti utm hals, 

bra rygg ,passande benstomme och tillräckliga vinklar , överarmen kan bli ngt längre ,rör sig trevligt för 



åldern ,päls i utveckling 

Klass: 4-6mån Pris: Äg.  

 

Bölelejonet Iza S 31332/2007 f. 20070313 

Kraftig tik i gott hull , feminint kraftigt huvud , behöver utvecklas i underkäken , bra öron ,kunde ha lite 

mera stop , kraftig hals , bra rygg ,bra stomme, kunde varit lite mer vinklad ,rör sig trevligt speciellt i 

fronten ,bra päls  

Klass:4-6mån Pris: Opl Äg. Inger Everklint 

 

Bölelejonet Just the girl S 30525 f. 20070314 

Nätt tik, ger ännu en smal siluett i skalle och nos, Fina ögon ,bra öron, Bra mask., Bra hals lite lätt i 

ryggen , tillräcklig benstomme, acceptabla vinklar , rör sig rastypiskt för åldern, men ännu instabil, bra 

päls  

Klass: 4-6mån Pris: Opl Äg. A-M Krigh  

 

Cevitas Candle in the Wind S 25851/2007 f. 20070305 

Krafig tik med kraftigt rejält huvud med bra bredd, bra pigment och ögon, Bra hals för åldern, acceptabel 

rygg ,bra benstomme & vinklar ,välutvecklad kropp ,rör sig typ f åldern, päls i utveckling 

Klass: 4-6mån Pris:R Äg: Liza Darmell  

 

 

Cevitas Crazy little thing called love S 25853 f. 20070305 

Feminin tik m trevligt utt, bra ögon & öron, Tillräcklig haka ,bra hals , Acceptabel rygg f åldern , bra 

stomme och tillräckliga vinklar , rör sig typiskt f åldern , god päls i utveckling.  

Klass: 4-6mån Pris: 4 Hp Äg. Lotta Petré  

 

Gep´s Big Bear´s Bellezza Italiana S35721/2007 f.20070409 

Nätt tik, fem huvud , lite stora slarviga öron, acceptabel hals , bra rygg , passande benstomme, bra 

vinklad , men höga trånga hasor, vilket också syns i rörelse , päls i utveckling.  

Klass: 4-6mån Pris: Opl Äg.Christina Rahm  

 

Lejonklippans Xuccesfull Xiomara S 32896/2007 f. 20070329 

Feminin tik med kraftigt bra huvud , Rejält nosparti ,bra ögon& öron, Bra hals & rygg, Tillräckliga vinklar 

bak, aningen rak fram .rör sig trevligt f åldern, päls i utveckling. 

Klass: 4-6mån Pris: 2 Hp Äg. Gina E Persson  

 

Lilla Äventyrets Benetnash S36397/2007 f. 20070406 

Nätt liten tik ,feminint huvud ,bra ögon ,nosparti i utveckling, Bra hals, bra vinklar bak ,ngt rak överarm 

och f dagen mjuka mellanhänder, goda proportioner ,rör sig typiskt f åldern, bra päls  

Klass: 4-6mån Pris: 3 hp Äg. Pia Hemming  

 

Lilla Äventyrets Bellona S 36400/2007 f. 20070406 

Liten nätt, feminint huvud , ännu lite stora öron, bra mask,ngt ljusa ögon ,bra hals, bra benstomme, 

acceptabla vinklar , rör sig typ f åldern, päls i utveckling  

Klass : 4-6 mån Pris: Opl Äg. Susanne Pettersson  

 

Lilla Äventyrets Bexa S 36401/2007 f. 20070406 

Nätt feminin tik , bra mask , Nosparti i utveckling, Tillräcklig hals ,bra rygg f åldern, Bra benstomme & 

vinklar bak, aningen rak överarm , Rör sig typ f åldern , päls i utveckling, trevlig helhet .  

Klass : 4-6 mån Pris :BIM- valp hp Äg. Pia Hemming  

 

Lilla Äventyrets Bodea S 36398/2007 f. 20070406 

Feminin tik m huvud med bra längd som ännu behöver bli kraftfullt ,tillr hals ,acceptabel rygg f åldern , 

passande benstomme, tillräckliga vinklar , ännu lös i mellanhänder och armbågar , rör sig typiskt f 

åldern, bra päls i utveckling .  

Klass: 4-6 Mån Pris: Opl Ägare: Elina Larsson  

 

Racystar Anastasia S 31017/2007 f. 20070312 

Nätt lite tunn & blyg tik , Fem huvud , lite stora runda ögon , tillräcklig hals, bra rygg ,bra stomme 



&acceptabla vinklar ,rör sig typiskt f åldern, ännu instabil päls i utveckling.  

Klass: 4-6 mån Pris: Opl Äg. Trine Andreassen  

 

Racystar Auriga S 31016/2007 f. 20070312 

Kraftig tik Ljusa ögon, underkäke & nos i utveckling , kunde ha aningen mer stop, bra benstomme & 

vinklar , rör sig typiskt f åldern ,bra päls i utveckling ,bra helhet.  

Klass: 4-6 mån Pris: Opl Äg. Trine Andreassen  

 

JUNIORKLASS TIKAR 9-15 MÅN  

Bölelejonet Ginza S 66040/2006 f. 20061005 

Bra kraftig tik ,med bra uttryck ,goda proportioner i skallen, lite ljusa ögon,skall grovna ngt , bra 

piggment ,tillräcklig hals , & för dagen bra rygg ,bra benstomme kunde varit lite bättre vinklad bak ,Rör 

sig f åldern ok, Päls i utveckling  

Klass: junkl Pris: 1 Kv R Kk Äg. A- M Krigh  

 

Domptörerna´s Windstar S 50846/2006 f. 20060706 

Tilltalande tik m feminit huvud , m bra mask ,utm hals ,bra rygg ,bra benstomme, tillräckliga vinklar, 

ännu ej helt färdig i fronten ,men ett gott rörelse schema , bra päls i utveckling ,trevlig helhet .  

Klass: Junkl Pris: 1 Kv 2 Kk Ck Ägare: Annelie Jansson  

 

Fläderlyckans Ckilla S57100/2006 f. 20060719 

Kraftig tik m Feminint huvud, kort i nosen ,kunde ha varit stramare under ögonen, Bra mask ,bra hals & 

rygg, Bra benstomme & acc vinklar ,behöver ännu utvecklas mkt i kroppen & stabiliseras i has & front, 

Bra pälstruktur för dagen ngt avfällt .  

Klass : junkl Pris: 1Kv Äg. Zoila Ericsson  

 

Gep's Big Bear's Thunder Heart S54069/2006 f. 2006-07-07 

Femin tik m kraftigt välutvecklat huvud,ngt ljusa ögon , bra hals och rygg ,goda proportioner bra 

benstomme & tillräckliga vinklar rör sig bra från sidan F åldern, Ännu instabil fram & bak ,päls i 

utveckling .  

Klass : JUnkl Pris: 1Kv 4 Kk Hp Äg. ?  

 

Gep´s Big Bear´s Wakan Tanka Reg.Nr: S 54067/2006 f. 20060719 

Kraftig feminin tik , huvud m bra proportioner ngt runda ögon , Kunde ha bättre stop , bra mask ,bra 

hals & rygg , Goda proportioner ,bra benstomme, tillräckliga vinklar acceptabelt kors, har en del kvar att 

utvecklas i fronten ,men rör sig väl ,päls i utveckling.  

Klass : Junkl Pris: 1 Kv 3 Kk Hp Äg. Åsa svensson  

 

Gep´s Big Bear´s Running Fox S54068/2006 f: 20060709 

Tunn & Ngt Högbent tik som ännu i utveckling & stabiliseras mkt,kunde ha kraftigare och stramare haka 

,lite ljusa ögon ,tillräcklig hals lite eftergiven i ryggen ,bra benstomme .,rör sig mkt löst och instabilt päls 

i fällning  

Klass:Junkl Pris: 2Kv Äg. Solveig Linde Bossen  

 

Gullefjuns Får-Tacka Rolf & Lotta S 59546/2006 f. 20060824 

Femin tilltalande tik ,bra uttryck, lite ljusa ögon ,bra hals &rygg, goda proportioner ,Bra stomme & 

acceptabla vinklar, Ngt kort överarm ,rör sig m bra steg fr sidan , utm päls i utveckling ,Trevlig helhet .  

Klass : Junkl Pris: 1Kv 1 Kv CK Äg. Lotta & Rolf Petré  

 

Knickerbockers EverQest S 63622/2006 f. 20061030 

Stor kraftig ,ngt tung ,kunde varit ngt stramare i läppen, ljusa ögon ,acceptabel hals , för dagen lite 

eftergiven i rygg , passande benstomme ,skulle varit bättre vinklar, Rör sig ngt instabil speciellt i fronten 

,päls i utveckling. 

Klass:Junkl Pris: 2 Kv Äg. Marie-Louise Flink  

 

Knickerbockers Medal of honor S 636220/2006 f. 20061030 

Kraftig tik,ngt gott hull , kunde ha bättre stop och mörkare ögon , Tillräcklig hals för dagen , ngt 

överbyggd ,bra benstomme tillr vinklar , skulle vara stabilare i rygg & front i rörelse , Behöver också 

träning , päls i utveckling  



Klass : Junkl Pris: 2Kv Äg. Jessica Eriksson Engström  

 

Limeblossom Black pearl of Fazer S 67188/2006 f. 20061015 

Alltför osäker instabil tik i mkt gott hull , kraftig skalle ,nos lite ljusa ögon , framskjuten skuldra, bra 

stomme ,tillräckliga vinklar bak, brant kors, mkt fransysk & instabil & mkt osäker i rörelse .päls i 

utveckling  

Klass: junkl Pris: 3 Kv Äg. Ann – Christine Andersson  

 

UNGHUNDSKLASS TIKAR 15-24MÅN  

Birkabazze´s Heaven can wait S 10933 f. 20051127 

Feminin tik m nätt huvud som kunde vara mer typiskt ,kort nos , tillräcklig hals , bra rygg , nätt m lite 

knapp benstomme, rör sig ngt kort steg ,päls i fällning  

Klass : Ukl Pris: 2Kv Äg. Anna Lindh  

 

Fablernas Desperado Manga S 21547/2006 f. 20060206 

Kraftfull feminin tik ,kunde vara lite självsäkrare, lite ljusa ögon ,acceptabelt stop ,bra hals & rygg , goda 

proportioner bra benstomme& vinklar bak ,lite rak fram ,rör sig väl från sidan ,ännu instabil i fronten ,bra 

pälskvalitet i fällning 

Klass : ukl Pris 1kv 4 Kk Äg. Elisabeth Joelsson  

 

Gep´s Big Bear´s Glamour Girl S 36491/2006 f. 20060410 

Tilltalande tik ,feminint rejält huvud , bra nosparti & skalle , bra hals och rygg , en aning framskjuten 

skuldra, bra stomme & vinklar rör sig vägvinnande om än ngt löst trevlig helhet, päls i utveckling  

Klass : Ukl Pris: 1 Kv 3 Kk CK Äg. Gina E Persson  

 

Leonskall´s Groovy Indra S 11200/2006 f. 20051123 

Kraftig tik fem huvud, acceptabel mask , lite djupliggande ögon ,bra hals & Rygg , ngt kort kors, bra 

stomme & vinklar , hög svansföring , Alltför lös och fransysk i mellanhänderna ,bra päls i utveckling  

Klass: Ukl Pris: 2Kv Äg. Reene Elgstigen  

 

Leonskall´s Groovy Vaklyria s11201/2006 f. 20051123 

Kraftig tik ,kunde varit kraftfullare i nosparti & mörkare ögon , bättre mask , bra hals för dagen 

överbyggd ,skulle ha bättre vinklar bak & fram vilket syns i rörelse behöver stabiliseras Päls i utveckling  

Klass Ukl Pris: 2Kv Äg. Helén Öhrsvik Hjerpe  

 

Miss Kellys Kelly S 27131/2006 f. 20060304 

Ung osäker tik som behöver mkt tid& träning ,nätt feminint huvud ,bra proportioner ,behöver mer 

utfyllnad under ögonen ,bra hals ,lätt överbyggd idag , bra benstomme & vinklar ,bra päls i urfällning 

Klass:Ukl Pris: 3Kv Äg. Pernilla Söderlund  

 

Millijor´s Tipset S 23195/2006 f. 20060314 

Feminin tik me bra uttryck , Kunde haft kraftfullare haka, lite mera bredd i skallen ,bra hals & rygg , 

Tillräcklig kropp f åldern , Men ska ha mer förbröst ,bra benstomme & vinklar ,Rör sig väl f sidan , Päls i 

utveckling . 

Klass : Ukl Pris: 1 Kv R Kk Äg. Linda Rydgren  

 

Mohinhi´s Happie From my Heart S 57669/2005 f. 20050827 

Tilltalande tik m kraftigt bra huvud ,lite ljusa ögon ,bra hals och rygg välkroppad f åldern , bra stomme 

&vinklar , rör sig väl när hon vill ,m bra steg ,bra päls i utveckling  

Klass :Ukl Pris: 1Kv Äg. Helene Jelving  

 

Sjö Björnens Diva-Di-leva S 58815/2005 f.20050903 

Liten nätt tik m fem huvud , kunde varit en aning längre i nospartiet , bra hals & rygg ,Goda proportioner 

, bra stomme & vinklad bak , Kunde varit ngt bättre vinklad i överarmen , rör sig bra fr sidan ,kunde 

varit stabilare i hasorna ,päls i utveckling  

Klass: Ukl Pris: 1 Kv ! Kk Ck Cert 3 Btkl Äg. Pia Hemming  

 

Namn: ? Katalognr 86B Reg.Nr? f. ?  

Fem tik ,Stora öron lite rund i skallen ,bra mask ,bra hals,& rygg , bra benstomme kunde varit lite bättre 



vinklad ,mkt trång & lös i haser , Marktrång fram päls i fällning  

Klass: Ukl Pris: 2 Kv Äg. ?  

 

Namn:NordV-06 NordJv-06 Zir Ozzy´s Missisippi Queen Reg.Nr S 18211/2006f. 20050903 

Tilltalande tik m fem huvud , lite ljusa ögon ,utm hals & rygg, Goda proportioner benstomme & vinklar , 

Behöver bli ngt kraftigare i bröstkorgen , Rör sig mkt vägvinnande fr sidan ,ännu ngt lös i armbågarna , 

utm päls & färg . Trevlig helhet  

Klass: Ukl Pris: 1 Kv 2 Kk Ck Äg. Catherine Undebeck  

 

ÖPPENKLASS TIKAR  

Birkabazze´S Formosa S 23710/2005 f: 20050323 

Krafit i ngt gott hull , Skulle haft ngt längre kraftigare nos, Acceptabel hals ,bra rygg , Ngt kort kors, 

passande benstomme, framskjuten skuldra vilket också syns i rörelse, bra pälskvalitet men i fällning.  

Klass : Ökl Pris : Kv 2 Äg. Annelie Jansson  

 

Bölelejonet Catinka S 15679/2005 f. 20050104 

Kraftig feminin tik ,huvud med goda proportioner , Acceptabel mask , Lite ljusa ögon,lätta öron, Kunde 

vara stramare i läpp & hals, Acceptabel rygg, en aning kort kors, bra benstomme & vinklar fram ,lite 

knapp i knät , rör sig okey fr sidan, päls i fällning, bra päls  

Klass : Ökl Pris: 1 Kv Äg. Anne-Marie Krigh  

 

Fablernas Big Friend S 66536/2004 f. 20041021 

Stor kraftig tik i ngt gott hull, lite ljusa ögon ,acceptabel mask,kunde ha lite längre nos, Bra hals lite tung 

i ryggen i stående men ganska stabil i rörelse ,bra benstomme och acceptabla vinklar ,acceptabel päls .  

Klass: Ökl Pris: 1Kv  

 

Namn: ? Katalog nr 91B Reg.Nr: ? f. ?  

Kraftig tik m feminint huvud , goda proportioner ,kunde vara mer utfylld under ögonen ,acceptabel hals 

och rygg bra benstomme ,lite rak i knö & has , rör sig bra från sidan ,tätt fram & trångt bak ,päls i 

fällning .  

Klass: Ökl Pris: 1Kv Äg. ? 

 

Fablernas Very Charming Rebell S 53893/2005 f. 20050804 

Tilltalande tik som kunde ha bättre hull, men som helhet härlig typ, bra nosparti bra uttryck lite ljusa 

ögon, bra hals & rygg, Passande benstomme , Tillräckliga vinklar ,rör sig vägvinnande från sidan ,trång 

och lös fram och bak ..  

Klass: Ökl 1Kv 3 Kk Ck Ägare: Elisabeth Joelsson  

 

Gep´s Big bear´s Ono Not You again S68943 f. 20051104 

Stor välbyggd tik m bra huvud & uttryck ,rejält nosparti ngt djupt liggande ögon ,bra uttryck ,kunde ha 

högre öron, bra hals & rygg goda proportioner Bra benstomme ,acceptabla vinklar ,ngt rak i överarmen 

,rör sig väl fr sidan ,ännu lös i fronten, acceptabel päls. 

Klass : Ökl Pris: 1 Kv Äg: Gina E Persson  

 

Kusbolejonet´s Interesting Dream S 55347/2004 f. 20040802 

Tilltalande tik m kraftigt typiskt huvud, kraftig nos, kunde varit en aning längre, kraftigt uttryck ,bra hals 

& rygg ,goda proportioner, bra benstomme, tillräckliga vinklar , rör sig m vägvinnande steg från sidan 

lite trång bak ,bra päls & färg. 

Klass: Ökl Pris: 1Kv 2Kk Ck Äg. Catrin eriksson  

 

Kusbolejonet´s jungel jane S 59688/2004 f. 20040819 

Feminin tik m nätt huvud ,kunde vara kraftfullare och utfylld i nosen, bra hals & rygg,skulle vara bättre 

vinklad både bak & fram, rör sig m mkt kort och bundet steg ,speciellt fram ,päls i fällning.  

Klass: Ökl Pris: 2Kv Ägare: Gunilla Arvidsson  

 

Lejonklippans Smilla Skeppmora S 59222/2005 f. 20050816 

Fem tik m trevligt uttryck ,kunde varit längre i nosen ,kraftigare i haka, bra ögon och öron,bra hals och 

rygg och benstomme, acceptabla vinklar ,tillräckligt bröstdjup ,rör sig m bra steg , fr sidan lite trång bak 

& fram, ngt avklädd för dagen  



Klass : Ökl Pris:1Kv R Kk Ck Äg. Marina Fredriksson  

 

Lejonklippans Queen of Quality S 56135/2004 f. 20040810 

Feminin tik för dagen I ngt lätt hull ,huvud m bra proportioner ,lite ljusa djupt liggande ögon, kunde ha 

bättre piggment, bra hals , lite mjuk i ryggen ,bra benstomme & vinklar bak , Lite rak i överarm vilket 

syns i rörelse, päls i fällning .  

Klass: Ökl Pris: 2 Kv Ägare: Maria Söderqvist  

 

Lejonskall´s Fairyland Tinkerbell S26708/2005 f: 2000301 

Kraftig tik ,rejäl skalle ,kunde varit ngt planare, Lite djupt liggande ögon, Skulle ha en aning mera stop , 

bra hals ngt överbyggd, goda proportioner, bra benst, skulle vara bättre vinklad vilket också syns i 

rörelse . Päls i fällning.  

Klass: Ökl Pris: 2 Kv Ägare: Hele´n Öhrsvik Hjerpe  

 

Leonskall´s Fairyland Witchblade S 26709/2005 f. 20050301 

Fem tik , ngt lågställd ,kraftigt m bra skalle & nos ,kunde ha bättre stop , lite ljusa ögon, bra hals och 

rygg , goda proportioner , bra benstomme & tillräckliga vinklar , bra steglängd men kunde röra sig m 

mer entusiasm ,päls i fällning  

Klass : Ökl Pris: 1 Kv Äg. Ann Rudan  

 

Lejonvinden´s Crace Lady S S 15060/2000 f. 20000112 

Fem tik m korrekt uttryck , acceptabel mask , pigment ,bra hals och rygg, för dagen i ngt gott hull , bra 

benstomme och tillräckliga vinklar , rör sig ngt trångt , marktrång fram , kraftig underull & päls.  

Klass: Ökl Pris: 2 Kv Ägare: Gunilla Arvidsson  

 

Martenlake´s Final Mojo Dea S 15905/2005 f. 20041228 

Fem tik m mkt trevligt huvud & uttryck , lite ljusa ögon, bra hals & rygg, bra benstomme ,tillräckliga 

vinklar bak, lite framskjuten fram ,vilket syns i rörelserna, rör sig bra från sidan, päls i fällning  

Klass : Ökl Pris: 1 Kv Ägare: Linda Svahn  

 

Skjaergaardens Squaw of Shawne S 30967/2005 f. 20040820 

Tilltalande tik fem huvud skalle och nos ,kunde varit mer utfyllt under ögonen men fina ögon, utm hals & 

rygg ,goda prop ,bra benstomme ,tillräckliga vinklar,rör sig m gott steg från sidan ,ngt instabil fram 

,trevlig helhet.Utm päls och färg  

Klass: Ökl Pris: 1 Kv Kk 1 Ck Btkl R Äg. Maria Gustavsson / Dennis Gustavsson  

 

Villmobacken´s Dont Think Twice S 27985/2001 f. 20010412 

Nätt fin feminin tik , m trevligt uttryck ,skulle ha rakare nos, bra uttryck ,bra hals och rygg, bra 

benstomme och goda vinklar bak, rör sig m god steglängd från sidan kunde vara en aning högre i 

underlinjen , acceptabel fällningspäls ,en trevlig helhet .  

Klass Ökl Pris: 1 Kv 4 Kk Ck Äg. Marina Fredriksson  

 

Championklass Tikar  

Such Dragongården´s Mendosa S 52041/2005 f. 20050725 

Kraftig tik m tilltalande vackert huvud , bra hals & rygg , utm front ,bra stomme, acceptabla vinklar bak 

,rör sig väl m god parallellitet i fronten, kunde ha en aning kraftfullare påskjut bak , trevlig helhet . 

Klass:CHkl Pris: Chkl R Ck Äg.: Annelie Forsner  

 

Such Duch Blizzmajjaz jazzmatazz S 64244/2004 f. 20041019 

Kraftfull tik m feminint bra huvud , bra skalle , god mask , bra överlinje, goda proportioner , en aning 

framskjuten skuldra, rör sig trevligt från sidan ,lite lös i armbågarna, päls i fällning ,trevlig helhet  

Klass: Chkl Pris: Opl Ck  

 

Such DKuch EEch Finuch INTuch SV-05 

Dragongårdens Beautyfull Beatrice S13623/2001 f. 20001221 

Tilltalande tik ,bra huvud och uttryck ,goda proportioner ,utm överlinje ,välkroppad m bra stomme och 

vinklar bak , acceptabel front ,härligt vägvinnande steg fr sidan ,utm päls och färg, trevlig helhet  

Klass:Chkl Pris: 1 Ck Btkl 2 Äg. Marie Ahlgren  

 



Such Dragongårdens Julia S52460/2003 f. 20030905 

Krafig tik ,huvud m bra proportioner ,acceptabel mask ,bra uttryck , utm hals och rygg , välkroppad m 

bra förbröst, bra stomme och vinklar bak ,en aning rak i överarmen ,utm steg fr sidan , en aning instabil 

fram ,päls i fällning ,trevlig helhet  

Klass: Chkl Pris: 4 Ck Btkl opl Äg: Petra Junehall  

 

Sv-07 Such Gep´s Big Bear´s Michelle Af Euroman S 26046/2002 f.20020319 

Tilltalande tik m feminint nätt huvud, bra skalle , bra hals & rygg ,utm benstomme och vinklar bak ,lite 

framskjuten i skuldran ,rör sig med bra drive i steget, trevlig helhet  

Klass:Chkl Pris: 3 Ck Btkl opl Äg. Maria Gustavsson  

 

Norduch Nuch Martenlake´s Mojo veni vidi vici s55533/2001 f. 20011010 

Feminin kraftig tik , huvud m goda proportioner, acceptabel mask , bra uttryck ,bra hals och rygg , goda 

proportioner ,bra benstomme & vinklar , rör sig väl från sidan ,lite ostabil i front,särskilt i armbågarna 

,päls i fällning ,en trevlig helhet .  

Klass: chkl Pris: 2 ck 4 Btkl  

 

Veteranklass Tikar  

Intuch Norduch Dkuch LTch FinV-02 Ww- 03 LTW-07  

Remröd´s moya Magnifica S 48018/98 f. 19980816 

Mkt välbehållen tilltalande veterantik med vackert huvud och uttryck, bra hals och rygg, välkroppad med 

goda proportioner ,välvinklad m bra front , vilket syns i vägvinnande stabila rörelser mkt trevlig helhet  

Klass: Vetkl Pris: 1 Ck Btkl 1 BIM Äg. Tim Zedig  

 

Uppfödargrupp vuxna  

Kennel Dragongårdens (45,46,90,106) 

Grupp om 4 komb ,4 mkt värdiga champions ,mkt typlika välbyggda individer m härliga 

rörelser,gratulerar till uppfödargruppen  

Klass: Uppfödarklass Pris: Bästa grupp 1 Uppfödare: Petra Junehall  

 

Avelsklass valp  

Gep´s Big Bear´s Act Naturally ( 14,69b, 70,71)  

Avelsgrupp med 1 kull med väl könsprägling individer, tyvärr i en svår utvecklingsfas för dagen dåliga 

pälsar därför inget hederspris.  

Klass : avelsklass Pris: 1 Ägare: Gina E Persson  

 

Gep´s Big Bear´s Act Naturally (3, 4, 5 58)  

Avelsklass med 1 kull med väl kösnpräglade kraftiga individer , bra huvud och uttryck ,gott resultat då 

avkomman nedärvt flertalet mammans goda egenskaper  

Klass: Avelsklass Pris: 1 hp Ägare: Gina E Persson  

 

Sjö Björnen´s Äventyr (7,61,62,63 )  

En kull m mycket typiga och välmarkerade huvud och uttryck , genomgående gott rörelseschema på 

avkomman, jämnheten i kullen ett plus för avelstiken  

klass: Avkl Valp Pris: BÄSTA GRUPP Äg. Pia Hemming  

 

Uppfödarklass Valp  

Bölelejonet´s kennel (53,53b,54,55)  

Grupp om 2 komb bra typ god könsprägel ,korrekta uttryck i rörelse kunde gruppen vara ngt jämnare  

Klass : Uppfödarklass valp Pris: 3: a Hp Äg. Anne-Marie Krigh  

 

Gep´s Big Bears Kennel (3,4,8,58)  

En kombination m väl könspräglafe typade individer, ,endast 3 men dessa är väldigt jämna ,bra substans 

och genomgående goda rörelser.  

Klass: Uppfödarklass valp Pris: 2a Hp Äg. Gina E Persson  

 

Lilla Äventyrets Kennel ( 7,61, 63,64)  

En grupp om 2 komb,väl könspräglade typade individer genomgående goda rörelser,Trevlig helhet  

Klass : Uppfödarklass valp Pris: BÄSTA GRUPP 1: a Äg. Pia Hemming 


