
Österbybruk 2008-05-25 Domare Carl Gunnar Stafberg 

 

Valpar  

Hanar 

 

Rudbackens Dynamite Duke S62475/2007 f. 070918 

Trevlig hanvalp 8 mån fint huvud bra mask utm bett bra ögon öron lite kort hals bra rygglinje knappa 

bakbensvinklar bra päls rör sig bra för sin ålder. Bästa valp 

Valpkl 1 Hp Äg. Maria Österman 

 

Valpar  

Tikar 

 

Rudbackens Dancing Dixie S62478/2007 f. 070918 

Trevlig tikvalp 8 mån bra huvud, bra detaljer kunde ha mer hals bra rygg markerat förbröst lite rak bak 

visad i högt hull bra päls 

Valpkl 1 Hp Äg. Karin Österman  

 

Törndalsgårdens Moody Blue S68478/2007 f. 071022 

Trevlig tikvalp som behöver bli stramare allover tunnt nosparti bra bett lite ljusa ögon kort hals bra rygg 

& längd rör sig brett fram ok från sidan 

Valpkl 2 Äg. Peggy Kimse 

 

Hanar 

 

Bölelejonet Izor S31328/2007 f. 070313 

71 cm. mkt liten hane bra huvud bra mask korr bett kunde ha mer hals lite mjuk rygg knappa vinkl bak 

bra svans rör sig ok från sidan löst fram 

Junkl 2 Äg. Anette Hellberg 

 

Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f. 070305 

75 cm. Maskulint huvud korrekt bett bra mask bra hals & rygglinje bra front bra kropp för åldern kunde 

ha mer vinklar bak utm päls 

Junkl 1 Junkk 3 Hp Äg. Anna Höglund 

 

Gep’ s Big Bear’ s Italian Stallion S35718/2007 f. 070409 

75 cm. 12 mån junior hane välutvecklad med bar prop utm huvud lite öppna ögon, bra hals & rygg utm 

front tillräckliga vinklar bak utm steg trevlig helhet päls i fällning 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Gina Ekström Persson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Understanding S53275/2007 f. 070630 

75 cm. Bra huvud lite öppna ögon måste lära sig hanteras kort hals bra rygg & längd rör sig tätt fram lite 

rak bak bra päls 

Junkl 2 Äg. Anne-Marie Petersson 

 

Namupalan Golden Rule S57876/2007 f. 070630 

72 cm. Lite tunnt nosparti utm bett lite ljusa ögon kort hals framskjutet skulderparti rör sog mkt trångt 

fram bra rygg knappt vinklad bak päls ok 

Junkl 2 Äg. Magnus Lagborn 

 

Teamaides Mysiga Molle S43554/2007 f. 070515 

75 cm. Utm huvud bra bett lite ljusa ögon rätt bra hals bra rygg & längd bra bröstkorg rak bak bra front 

markerat förbröst bra pälskvalitét 

Junkl 1 Junkk 2 Ck Äg. Camilla Granström 

 

Amazing Noisy’ s Izor S15087/2007 f. 070114 

74 cm. Maskulint huvud bra bett bra ögon öppna ögon bra hals markerat förbröst bra fram mkt bra 

bröstkorg bra längd på kroppen lite knappa bakbensvinklar rör sig bra 

Ukl 1 Ukk 2 Äg. Mona Magnusson 



 

Amazing Noisy’ s Zeke S15088/2007 f. 070114 

74 cm. Mkt bra huvud, korrekt bett lite ljusa ögon bra hals & rygg bra vinklar behöver bli stabilare i 

fronten bra päls rör sig med bra steg från sidan 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl R Äg. Birgitta Hagelin 

 

Gep’ s Big Bear’ s Summer Romance S40084/2004 f. 040501 

74 cm. Maskulint huvud bra detaljer kunde ha lite mera hals bra rygg & längd lite knappt vinklad bak rör 

sig trångt fram & bak bra pälskvalitét 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Magnus Lagborn 

 

Vallonbygdens Born To Be A Star S12472/2006 f. 051213 

77 cm. Utm huvud korrekt bett lite öppna ögon bra hals & skuldra bra benstomme bra linjer rör sig m 

bra steg utm päls en aning lång i länden 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 3 Äg. Therese Lind 

 

Gep’ s Big Bear’ s Rough Justice S68937/2005 f. 051104 

75 cm. Tilltalande championhane m bra prop. Utm huvud bra hals & rygg bra vinklar & rörelser utm päls 

tilltalande helhet 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIR Äg. Gina Ekström Persson 

 

Mohinhi’ s Bear-Butte af Beeline S43224/98 f. 980811 

74 cm. Spänstig veteranhane utm huvud bra hals & rygg bra benstomme rör sig väl för sin ålder bra 

linjer utm päls Bästa veteran 

Vetkl 1 Ck Bhkl 4 Äg. Maria Gustafsson 

 

Bölelejonet Icy-Akima S31335/2007 f. 070313 

68 cm. Feminint huvud bra bett lite ljusa ögon rätt bra hals bra rygg & längd lite knappa vinklar rör sig 

slarvigt fram bra päls 

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Kristina Holgersson 

 

Bölelejonet Izabell S31331/2007 f. 070313 

67 cm. bra tikhuvud korrekt bett lite ljusa ögon kort hals framskjutet skulderparti ryggen sjunker i 

skuldran bra djup rak bak kort steg pälsen ok 

Junkl 2 Äg. Kristina Holgersson 

 

Bölelejonet Izadora S31330/2007 f. 070313 

66 cm. utm huvud korrekt bett bra ögon & öron ganska bra hals utm rygg bra skuldra bra förbröst kunde 

vara bättre vinklad bak bra steg i sidan päls ok 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Sonja Karlsson 

 

Lejonbols Nina Ricci S59114/2007 f. 070814 

Fint feminint huvud bra mask ögon & öron korrekt bett behöver xxxx utvecklas för att bli stramare all 

over bra front lite knappt vinkl bak öppen päls i fällning behöver tid 

Junkl 2 Äg. Eva Ohlsson 

 

Lejonlands Naala S38107/2007 f. 070418 

68 cm. Bra tikhuvud m bra detaljer kort hals lite knappt vinklad fram & bak bra rygg & längd rör sig mkt 

trångt & slarvigt fram kort baksteg päls ok 

Junkl 2 Äg. Irene Gabrielsson 

 

Lilla Äventyrets Bellatrix S36396/2007 f. 070406 

66 cm. trevligt huvud fin mask korrekt bett ljusa ögon behöver bli stabilare i rygg & front bra 

benstomme lite knappt vinklad bak bra päls 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Pia Hemming 

 

Lilla Äventyrets Bellona S36400/2007 f. 070406 

68 cm. Trevligt tikhuvud bra bett ljusa ögon rätt bra hals ännu lite mjuk rygg bra benstomme lite knappa 

vinklar rör sig bra från sidan trångt fram bra päls 



Junkl 1 Junkk R Äg. Pia Hemming 

 

Lilla Äventyrets Benetnash S36397/2007 f. 070406 

66 cm. Junior tik med bra linjer som hon beh fylla ut lite tunt nosparti bra mask korrekt bett lite grund 

bröstkorg rör sig bra från sidan slarvigt fram behöver tid 

Junkl 2 Äg. Maria Gustafsson 

 

Lilla Äventyrets Bestla S36399/2007 f. 070406 

69 cm. välutv juniortik kunde ha lite mer resning fint huvud bra bett lite ljusa ögon bra hals & rygg rak 

bak bra päls bra benstomme 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Linda Tomlund 

 

Lilla Äventyrets Bodea S36398/2007 f. 070406 

68 cm. Trevligt tik huvud lite trång underkäke annars bra bett ljusa ögon bra hals lite mjuk rygg aning 

lång bra benstomme rör sig bra från sidan slarvigt fram 

Junkl 2 Äg. Elina Larsson 

 

Bölelejonet Athena Pondurosa S50552/2004 f. 040704 

70 cm. trevlig helhet utm huvud korr bett aning ljusa ögon välbalanserad kropp bra vinklar rör sig väl 

från sidan lite trångt fram bra päls 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Malin Östlund 

 

LP1 TJH Bölelejonet Xitha S18802/2002 f. 020131 

68 cm. Utm huvud lite ljusa ögon korrekt bett lite kort hals stadig kropp bra rygg lite knappa vinklar bra 

kropp & hals rör sig ok från sidan slarvigt fram 

Ökl 1 Ökk R Ck Äg. Sonja Karlsson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Ono Not You Again S68913/2005 f. 051104 

70 cm. Vackert huvud m bra detaljer utm hals & rygg markerat förbröst bra vinkl fram & bak rör sig mkt 

bra från sidan lite slarvigt från framsidan bra benstomme bra päls 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl R Äg. Gina Ekström Persson 

 

NORDV-07 Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309 

68 cm. Mkt bra tikhuvud korrekt bett mörka ögon bra hals & rygg stadig kropp knappt vinklad bak går m 

bra steg lite slarvig fram bra päls 

Ökl 1 Ökk 4 Ck Äg. Linda Dahlstedt 

 

Mohinhi’ s Izza Is Incognito S33879/2006 f. 060331 

72 cm. Snyggt feminint huvud bra bett utm hals och rygg bra linjer bra vinklar bak lite fransysk fram bra 

päls rör sig m bra steg 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 4 Cert Äg. Maria Gustafsson 

 

Sjö Björnens Eir S68743/2005 f. 051109 

68 cm. Fint tik huvud bra bett ögon & öron bra hals markerat förbröst lite mjuk rygg kunde vara bättre 

vinkl bak bra stomme rör sig m bra steg från sidan bra päls 

Ökl 1 Äg. Pia Hemming 

 

Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f. 030824 

66 cm. Liten tik som kunde ha mer massa lite tunt nosparti bra bett lite ljusa ögon hals ok stram rygg 

lite knappa vinklar bak rör sig bra från sidan brett fram 

Ökl 1 Äg. Pia Hemming 

 

Vallonbygdens Born To Heal S12480/2006 f. 051213 

71 cm. Egen vilja utm huvud bra bett lite ljusa ögon välutv kropp markerat förbröst bra rygg knappa 

bakbensvinklar bra päls behöver ringträning rör sig bra ibland 

Ökl 1 Äg. Rosa-Marie Ramos 

 

S VCH SUCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005 f. 050725 

71 cm. Välutvecklad utm huvud bra bett mörka ögon utm hals markerat förbröst xxxxxxx bra vinklar & 



rörelser tilltalande helhet bra päls 

Chkl 1 Ck Btkl 1 BIM Äg. Annelie Forsner 

 

SUCH Kusbolejonet Gabriella S63413/2003 f. 031109 

70 cm. fint tikhuvud bra uttryck mörka ögon korrekt bett välutv kropp stram rygg bra vinklar bra päls på 

kroppen utm benstomme rör sig m bra steg 

Chkl 2 Ck Btkl 2 Äg. Linda Dahlstedt 

 

NUCH NV-07 SUCH Kusoblejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

69 cm. Fint tikhuvud bra detaljer välutvecklad kropp bra vinklar markerat förbröst bra päls rör sig m bra 

steg trevlig helhet 

Chkl 3 Ck Btkl 3 Äg. Catrin Eriksson 

 

 

Avelsklass 

 

LP1 TJH Bölelejonet Xitha S18802/2002 f. 020131 

Grupp m trevliga hundar bra huvuden och masker lite korta halsar bra stommar kunde önska mer 

vinklade bakställ 

Avelskl 1 Äg. Sonja Karlsson 

 

Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f. 030824 

Trevlig grupp i enhetlig typ fina huvuden bra pälsar bra fronter bar massa lite raka bakställ Bästa grupp 

Avelskl 1 Hp Äg. Pia Hemming 

 

Uppfödarklass 

 

Kennel Lilla Äventyrets 

Trevlig grupp i enhetlig typ fina hundar bra pälsar bra fronter bra massa lite raka bakställ 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Pia Hemming 

 

Kennel Gep’ s Big Bear’ s  

Stilig grupp utm hundar fina hundar bra massa bra proportioner 3 kombinationer Bästa grupp 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Gina Ekström Persson 

 

Kennel Bölelejonet 

Grupp m trevliga hundar bra huvuden bra linjer lite knappt vinklade bakställ mörka ögon 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Anne Marie Krigh 


