
Vänersborg 2008-06-08 Domare: Johansson Karl-Erik 

 

 

 

Valpar 

Tikar 

 

Racystar Bad Moon Rising S70675/2007 f2007-11-01  

Mkt vänlig.Vackert feminint huvud, mörka ögon bra uttryck, bra bett, utmärkt hals o rygglinje, tillräcklig 

kropp för sin ålder utmärkta vinklar, rör och visar sig mkt bra, vacker färg 

Valpkl 1 Hp ÄgAndreassen Trine 

 

 

Hanar 

 

Mohinhi’ s Kimbo Climbs Kebenekaise S43928/2007 f2007-05-09  

74cm. Typiskt maskulint huvud, mörka ögon bra bett bra hals, ngt välvd rygg, utmärkt bröstkorg, 

tillräckl vinklar, svårbedömda rörelser, utmärkt päls o färg 

Junkl 1 junkk 2 ÄgKvistrum Veronica 

 

Supersee-Me S48839/2007 f2007-06-16  

74cm. Utmärkt. Vackert maskulint huvud, olikfärgade ögon stör uttrycket, bra bett, vacker hals och 

rygglinje, ännu ganska lätt i kroppen, bra vinklar, utmärkta vägvinnande rörelser, bra päls ock färg 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg Joakimsson Annika 

 

Endless Edens Rain S20748/2007 f2007-02-24  

75cm.mkt bra. Vackert maskulint huvud, mellan bruna ögon, bra bett, utmärkt hals och rygglinje, 

behöver få lite mer volym i bröstet, mkt bra vinklar rör sig med bra steg, men behöver bli stabilare fram, 

bra pälskvalite vacker färg 

Ukl 1Ukk 1 Hp Äg Lynch Robin 

 

Milior’ s Knekten S15586/2007 f2007-01-17  

72cm. Myt typiskt huvud, mellanbruna ögon bra bett, bra hals o rygg, välutvecklad bröstkorg, bra 

vinklar, kunde ta ut steget lite bättre, bra färg, men han har ännu ganska mkt ullig valppäls kvar. 

Junkl 1 Junkk 2 Äg Hedlund Anne-Marie 

 

Altonastigens Dandobras S21171/2004 f2004-02-19  

74cm.utmärkt. En mkt imponerande hund mkt vackert välformat maskulint huvud, mörka ögon, bra 

uttryck, bra bett kraftig hals, stark rygg, utmärkt bröstkorg, bra vinklar och benstomme, rör sig ngt 

tungt, bra färg mkt vacker päls 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 3 Cert Äg Nilsson Marie-Bell 

 

 

Fablernas Dangerous Desperado S21552/2006 f2006-02-06  

76cm.utmärkt. Mkt typiskt huvud, mörka ögon, men slappa nedre ögonlock, bra bett, men borde ha 

bättre pigment på läpparna, vacker hals, bra rygg, bröstkorgen tillräckligt djup, men behöver lite mer 

volym, bra vinklar, rör sig bra från sidan, men måste bli stabilare fram, vacker päls o färg 

Ökl 1 Ökk3 Äg Magnusson Anette 

 

Kusbolejonet Heavy Boy S13767/2004 f2003-12-21  

76cm.mkt bra. Kraftigt maskulint huvud, mörka ögon men nedre ögonlocken borde ha varit stramare, 

bra bett, bra hals o rygg utmärkt bröstkorg, ngt utåtställda framtassar, knappa vinklar bak, rör sig bra, 

vacker färg, bra pälskvalite 

Ökl 1 Ökk 2 Äg Briving Sofia 

 

Kusbolejonet Jungel Justin S 59690/2004 f2004-08-19  

Ngt försiktig. Mkt vackert huvuh, bruna ögon, bra bett bra hals o rygg, tillräckl bröstkorg, ngt knappa 

vinklar, rör sig bra, bra färg, borde visa sig lite själv bättre 

Ökl 2 Äg Briving Sofia 



 

Martenlake’ s Final Mojo Maggiore S15902/2005 f2004-12-28  

79cm.ngt försiktig. Vackert huvud, kunde ha lite mörkare ögon,bra tänder o bett, vacker hals o rygglinje 

tillräckl bröstkorg, bra vinklar, vägvinnande rörelser, men ibland lite hög svans, vacker färg, borde visa 

sig lite mer självsäker 

Ökl 1 Ökk R Äg Johansen Heidi 

 

Teamaides Inteligent Indigo S19826/2005 f2005-02-04  

76cm. Utmärkt. Mkt rastypiskt huvud, mörka ögon bra bett, bra hals, stark rygg, tillräcklig bröstkorg, 

knappa vinklar både fram obak, kunde ta ut steget lite bättre, vacker färg, ok päls 

Ökl 1 Ökk 4 Äg Reberg Marita 

 

NUCH NORDUCH Martenlake’ s Mojo Meo Voto S55536/2001 f2001-10-10  

75cm. Utmärkt. Mkt vackert välformat maskulint huvud, mörka ögon, härligt uttryck, bra hals o 

överlinje, tillräcklig bröstkorg, kunde va lite bättre utfyld i länd partiet, välvinklade välställda ben, rör sig 

med bra steg, vacker färg, bra päls 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR Äg Johansen Heidi 

 

FINUCH SUCH Teamaides hjälten Hero S48289/2004 f2004-08-17  

76cm. Utmärkt. Vackert maskulint huvud, mörka ögon, bra bett utmärkt hals o rygglinje, bröstkorgen är 

tillräckligt djup, men kunde ha lite mer volym, tillräckl vinklad, vägvinnande rörelser, bra färg men ngt 

risig päls 

Chkl 2 Ck Bhkl 2 Cacib R Äg Szabo Ulrika 

 

 

Tikar 

 

Knockando’ s Precious Paarl S59126/2007 f2007-08-20  

67cm. Utmärkt. Typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, vacker hals, ngt sängt rygg bra bröstkorg 

välstälda ben, rör sig bra, vacker färg, men inte så mycket päls lite mer höjd på benen skulle ge bättre 

proportioner 

Junkl 1 Junkk 3 Äg Lintonsson Ruth 

 

Lejonvinden’ s Queen Of Teddybear S40621/2007 f2007-04-28  

75cm. Mkt bra. Vacker feminint huvud, mörka men ngt iriterade ögon, bra bett, vacker hals och 

rygglinje, bra kropp för sin ålder, bra vinklar, utmärkta vägvinnande rörelser, vacker färg, lovande päls 

Junkl 1 Junkk 1 Ck btkl 4 Äg Johansson Sussana 

 

Racystar Auriga S31016/2007 f02007-03-12 

65cm. Mkt bra. Typiskt feminint huvud, mellan bruna ögon, kunde ha lite tydligare stop markering, bra 

bett, bra hals ngt sängt rygg bra kropp för sin ålder, bra vinklar, rör sig bra, pälsen inte alls i 

utställningsform 

Junkl 1 Junkk Äg Andreassen Trine 

 

Teamaides Mamma Mia S43558/2007 f2007-05-15  

68cm. Mkt bra. Typiskt feminint huvud mörka ögon, bra bett, bra hals, ngt sängt rygg, tillräckl kropp för 

sin ålder, bra vinklar fram, ngt knappa bak, kunde ha lite mer benstomme, rör sig bra, vacker färg, bra 

pälskvalite 

Junkl 1 Junkk 2 ÄgUtbult Christina, Johansson Sussana 

 

Teamaides Mamma Mu S43555/2007 f2007-05-15  

Alltför ängslig. Vackert feminint huvud, mörka ögon, bra bett, vacker hals o rygglinje, tillräcklig kropp för 

sin ålder, utmärkta vinklar utmärkta vägvinnande rörelser, bra färg, kort päls måste bli betydligt 

självsäkrare 

Junkl 3 ÄgSzabo Ulrika 

 

Buffy Bear’ s Criss-Cross S22589/2007 f2007-02-22  

67cm. Ua. En tik som inte alls vill visa sig till sin fördel feminint huvud, mörka ögon, kunde ha lite bättre 

utfylt nosparti, bra bett, bra hals, välvd rygglinje, tillräckligt bröstkorg, bra vinkl fram knappa bak, rör 



sig ok, vacker färg, kort päls 

Ukl 2 Äg Orrvad Ohlsson Monica 

 

Lorebergs Tintomara S4911372006 f2006-06-11  

67cm. Ua. Typiskt feminint huvud, mellan bruna ögon, bra bett, bra hals, ngt sängt rygg bra bröstkorg, 

bra vinklar, kunde ha lite mer benstomme, rör sig bra, vacker färg, kort päls, borde vara i lite hårdare 

kondition 

Ukl 1 Ukk 1 ÄgKvistrum Veronica 

 

Altonastigens Elayne S21177/2004 f2004-02-19  

72Cm. Utmärkt. Vackert feminint huvud, mörka ögon. Bra bett, bra hals, ngt sängt rygg, utmärkt 

bröstkorg, bra vinklar fram knappa bak, rör sig ok, vacker färg, bra päls 

Ökl 1 Ökk 2 Äg Berntsson Annette 

 

Knockando’ s Lady Neuchatel S44486/2006 f2006-05-24  

72cm. Utmärkt. Vackert feminint huvud, mörka ögon, borde ha lite mer bredd i u-käken och bettet är 

ngt ojämt, vacker hals och rygglinje, bra bröstkorg ock vinklar, utmärkta vägvinn rörelser, men ibland 

lite väl hög svans, vacker färg, inte så mycket päls 

Ökl 2 ÄgLintonsson Ruth 

 

SVCH Lorebergs Queenie Pie S37000/2005 f2005-04-16  

66cm. Utmärkt. En tik med mkt kvalite vackert feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra bett, Bra 

hals, ngt sängt rygg utmärkt bröstkorg, bra vinklar, vägvinnande rörelser, vacker färg, tillräcklig päls 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert CACIB R ÄgZackrisson Kirti 

 

Skjaergaardens Promise For New Year S27130/2006 f2005-12-29  

Borde vara självsäkrare. Typiskt feminint huvud, mörka ögon, bra bett, bra hals, ngt sängt rygg, tillräckl 

bröstkorg, utmärkta vinklar, rör sig med bra steg, vacker förg, kort päls, alltför ängslig 

Ökl 0 ÄgSzabo Ulrika 

 

Teamaides Endless Eden S16871/2003 f2003-01-23  

69cm. Vackert feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra bett, bra hals, ngt sängt rygg, utmärkt 

bröstkorg bra vinklar fram alltför knappa bak, rör sig ngt tungt, vacker färg, kunde ha ngt rakare päls 

Ökl 1 Ökk 3 Äg Berntsson Annette 

 

DKUCH NORDUCH NUCH PLCH SUCH  

Knockando’ s Donna Les Preuses S65164/2003 f2003-11-24 

70cm. Utmärkt. En tik med mkt kvalite vackert feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra bett, 

vacker hals, ngt sängt rygg, bra bröstkorg, välvinklade välstälda ben, utmärkta vägvinnande rörelser, 

vacker färg, tillräcklig päls 

Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIM Äg Lintonsson Ruth 

 

NUCH NV-07 SUCH Kusbolejonets Intresting Dream S55347/2004 f2004-08-02 

68cm. Utm. En kraftfull tik, mkt vackert feminint huvud, mörka ögon. Härligt uttryck, bra bett, bra hals, 

ngt sängt rygg utmärkt bröstkorg, bra vinklar, rör sig mkt bra men ibland ngt hög svans vacker päls 

Chkl 2 Ck Btkl 3 Äg Eriksson Catrin 

 

NORDUCH NUCH Martenlake’ s MojoVeni Vidi Vici S55533/2001 f2001-10-10 

66cm. Utmärkt. Vackert feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra bett, bra hals ngt sängt rygg, 

utmärkt bröstkorg, bra vinklar, rör sig ngt tungt, vacker färg, men ganska mjuk ullig päls 

Chkl 3 Ck Btkl R ÄgZedig Tim 

 

Uppfödarklass 

 

Teamaides  

En ganska jämn grupp av mkt god kvalite 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Johansson Susanna 


