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Domare: Elina Haapaniemi –  hanar 

John-John Johnsson 

 

Valpklass 1 

Hanar 

 

Boyzone’ s Ace Up The Sleve S38558/2008 f. 080506 

4 månader, maskulin hanvalp. Välvuxen för sin ålder, tilltalande typ & proportioner, vackert huvud och 

fina mörka ögon, bra uttr, bra bett, kraftig benstomme, lagom vinklar för åldern, bra sidorörelser, bra 

mask 

Valpkl 2 Hp Äg. Mia Norman 

 

Boyzone’ s Royal Flush S38559/2008 f. 080506 

4 månader, trevlig maskulin hanvalp, kraftigt maskulint huvud, korrekt bett, mörka men en tanke lösa 

ögon. Bra benstomme, behöver ngt bättre skuldra, lagom kropp, behöver ett ngt kraftigare bakställ, rör 

sig väl från sidan men vrider baktassarna utåt, bortopererade sporrar 

Valpkl 3 Äg. Anita Servin 

 

Con-Cordelias Mr Wonderful S37963/2008 f. 080427 

5 månader, prop hanvalp som kunde vara en tanke kraftigare för sin ålder, bra mask & färg välskuret 

huvud, lagom mörka ögon, aningen löst bett, till benstomme, bra tassar, lagom skuldra, behöver ngt 

kraftigare bakställ, rör sig väl från sidan, bra temperament 

Valpkl R Äg. Peter Hedberg 

 

Con-Cordelias My Little Lord S37962/2008 f. 080427 

5 månader, trevlig hanvalp som visar sig väl i ringen, välskuret huvud, korrekt bett bra mörka ögon, 

vackert uttryck, bra benstomme, bra kropp tillr bakbensvinkling, rör sig ngt stelt på ena frambenet, 

frambensrörelserna är i sin helhet ngt breda, bra färg, bra mask 

Valpkl ? Äg. Mikael Klementsson 

 

Knockando’ s Qmp Qubec Red S32022/2008 f. 080407 

5 månader, kraftig hanvalp, bra mask & färg, välskuret huvud, mörka ögon, korrekt bett, bra 

benstomme, ngt veka mellanhänder & platta tassar, bra kropp, välvinklade bakben, vrider ena baktassen 

utåt i rörelsen & har för dagen lösa rörelser, utm temperament 

Valpkl 4 Äg. Thomas Persson 

 

Knockando’ s Qmp Quincy Red S32020/2008 f. 080407 

5 månader gammal, mkt trevlig typ. Visar sig väl i ringen, välskuret maskulint huvud, mellanbruna ögon, 

korrekt bett, bra hals & överlinje, bar benstomme bra skuldra, lagom kropp, välvinklat bakställ, ngt veka 

mellanhänder just nu, rör sig väl från sidan, bra färg & mask 

Valpkl 1 Hp Äg. Ruth Lintonsson 

 

Valpklass  

Hanar 

 

Lilla Äventyrets Ceres S17642/2008 f. 080107 

7 ½ mån maskulin hanvalp, som visas för dagen i ngt gott hull & ej i full päls, bra huvudform men 

behöver ngt bättre stop mellanbruna ögon, korrekt bett, behöver bättre benstomme, normalt vinklade 

bakben, men behöver ngt mer kraft i bakstället, bra rörelser 

Valpkl 4 Äg. Monica Carlsson 

 

Sjöwildas Freke Son Of Future S22212/2008 f. 080210 

7 månader ngt blyg hanvalp som behöver mer självförtroende, bra huvudform, ngt ljusa ögon, korrekt 

bett. Till mask, lagom proportioner & benstomme, aningen överbyggd just nu, rör sig ngt motvilligt och 

med korta steg för dagen, mkt vacker färg 

Valpkl Äg. Lisbeth Andersson 

 

Teamaides Nick Nolte S17647/2008 f. 080109 



8 månader, trevlig hanvalp som har mkt vacker färg & mask, bra könsprägel, ej i full päls för dagen, 

men är mkt sund valp som har bra proportioner & balans, välskuret huvud, mellanbruna ögon, bra 

uttryck, korret bett bra benstomme & tassar, lagom kraftigt bakställ, rör sig mkt bra bak aningen löst 

fram 

Valpkl 2 Hp Äg. Ann-Charlotte Lagergren 

 

Villmobackens Forrest Gump S16637/2008 f. 080106 

8 månader, mkt bra typ & prop, visar sig väl i ringen, i ngt gott hull för dagen, välskuret vackert 

uttrycksfullt huvud, bra mörka ögon, korrekt bett, lagom hals, bra överlinje, bra skuldra, lagom vinklade 

bakben, rör sig mkt fritt & väl, rör sig väl, bra mask 

Valpkl 1 Hp Äg. Kerstin Frönestedt 

 

Villmobackens Franz Jäger S16635/2008 f. 080106 

8 månader, storvuxen hanvalp som visas för dagen i för gott hull, huvudet har lagom längd men är ännu 

ngt smalt, bra ögon, bra bett, mkt kraftiga tänder, står fransyskt framtill, behöver ett ngt kraftigare 

bakställ, uppvisning av rörelser måste tränas mer 

Valpkl R Äg. Jan Rauseus 

 

 

6 mån, mkt energisk hanvalp, som måste lära sig ngt bättre ringvana, bra könsprägel, bra huvudform, 

korrekt bett, lagom bruna ögon, tillr benstomme, bra tassar, ngt kort hals, tillr kraftigt bakställ, aningen 

hög has, rör sig väl från sidan men kotar över m frambenen 

Valpkl 3 Äg 

 

Hanar 

 

Blizzmajazz Move The Crowd S68782/2007 f. 071026 

70 cm. 10 ½ mån hane ej är i full päls för dagen, något lång & låg som helhet, välskuret huvud, bra 

uttryck, kunde ha ngt bättre markerat stop, korrekt bett & tänder, tillr benstomme, kunde ha ngt bättre 

skuldra, bra kropp för åldern lagom vinklade bakben, bra färg & mask, ngt trånga bakbensrörelser & lösa 

framtill, livligt temperament 

Junkl 2 Äg. Marie Olofsson 

 

Bölelejonet Looking-At-A-Prince S11934/2008 f. 071206 

75 cm. Bara 9 månader & 1 vecka, junior av bra storlek & tydlig könsprägel, mkt proportionerlig,vackert 

välskuret huvud m fina mörka ögon, korrekt bett & tänder lagom skuldra men ännu trång i fronten, bra 

benstomme & tassar, bra hals & överlinje lagom vinklat bakställ, ännu mkt valpiga rörelser men bra typ 

Junkl 1 Junkk 4 Äg. Annelie Pettersen 

 

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

78.5 cm. 14 månader. Stor junior hane, mkt tydlig könsprägel, välskuret huvud. Kunde ha aningen 

bättre mask, korrekt bett & tänder mellanbruna ögon, ngt rak i skuldran ännu ngt trång i fronten. Bra 

kropp ngt för avfallande kors behöver bättre bakställ rör sig dock m bra påskjut och bär sig väl i rörelse 

Junkl 1 Junkk 3 Äg. Anne-Marie Petersson 

 

Leodal’ s Athletic Ayvan S53732/2007 f. 070718 

76.5 cm. 14 månader maskulin hanhund som ej är i full päls för dagen, bra könsprägel & proportioner, 

kraftigt maskulint huvud. Mellanbruna ögon. Kunde ha bättre markerat stop, korrekt bett, bra XXX 

kraftig benstomme ngt flata tassar & långa klor, kunde ha ngt bättre skuldra, bra kropp & bakställ rör sig 

m bra steg bak men för löst framtill 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Magnus Bodebrant 

 

Supersee-Me S48839/2007 f. 070616 

75 cm. 15 månader tilltalande junior, som ej är i full päls för dagen, sunt byggd & har bra balans för 

åldern. Kraftigt maskulint välskuret huvud, korrekt bett & tänder, bra pigment, bra ögonform, bra 

benstomme & tassar, bra skuldra, lagom kropp för åldern, välvinklat kraftigt bakställ, rör sig mkt fritt m 

bra påskjut bär sig väl i rörelse 

Junkl 1 Junkk 1 CK Äg. Annika Joakimsson 

 



Supershow-Me S48840/2007 f. 070616 

74,5 cm. 15 månader livlig junior som måste lära sig ngt bättre ringvanor, kraftig & maskulin men ej i 

full päls för dagen, kraftigt maskulint huvud, mellanbruna ögon, kunde ha ngt mildare uttryck, korrekt 

bett & tänder. Bra benstomme, behöver ngt bättre front, i ngt gott hull för dagen, tillr vinklade bakben, 

rör sig bra bak men löst framtill, ngt rastlöst temperament 

Junkl 2 Äg. Anders Rådberg 

 

Supersize-Me S48837/2007 f. 070616 

73 cm. Snart 15 mån, kraftig maskulin junior som har mkt bra typ, prop & könsprägel, kraftigt välskuret 

huvud korrekt bett & tänder, kunde ha ngt mörkare ögon, ngt lösa läppar, bra benstomme, lagom 

skuldra, en tanke fransysk framtill, bra kropp & bakställ, får gärna bli lite stramare särskilt i rörelser, 

tyvärr bara en testikel och får således ej premieras 

Junkl 0 Äg. Sören Johansson 

 

Superstar-Me S48836/2007 f. 070616 

75,5 cm. 15 månader, kraftig maskulin juniorhane av mkt bra typ & prop men visas i för dagen för gott 

hull, kraftigt välskuret huvud, mkt bra ögon & uttryck, korrekt bett, bra tänder, aningen kort hals, bra 

benstomme. Proportionerlig & med balanserad vinkling, höga hullet syns tydligt i rörelse, hunden rör sig 

för tungt, en bra junior som behöver bli slankare! 

Junkl 2 Äg. Clabbe Nielsen 

 

Dizeros Can’ t Get Enough S64244/2006 f. 061010 

73 cm. 23 månader aningen kort hanhund, som ej är i full päls för dagen men har vacker färg o bra 

mask, välskuret huvud men behöver bättre markerat stop samt ngt mörkare ögon, korrekt bett bra 

pigment, aningen kort hals, bra rygglinje, lagom skuldra, aningen lätt kropp, lagom vinklade bakben, rör 

sig med sunda steg men bär svansen upprullad på ryggen, xxxx temperament.  

Ukl 2 Äg. Camilla Johansson 

 

Dragongårdens Beat The Bug S41510/2007 f. 070513 

73 cm. 16 månaders unghane som har bra färg o mask men som ej är i full päls idag, maskulint 

välskuret huvud, mellanbruna ögon, korrekt bett o tänder, lagom pigment,ännu mkt platt i sin helhet, 

behöver mer tid för utveckling behöver kraftigare benstomme o ngt bättre vinklar fram och bak för korta 

rörelser, bär svansen över rygg 

Ukl 2 Äg. Björn Edvin 

 

Endless Edens Rain S20748/2007 f. 070224 

77 cm. 18 månaders kraftig maskulin unghane palse kunde vara ngt bättre iordninggjord, mkt bra typ o 

prop o könsprägel, maskulint huvud korrekt bett o tänder mellanbruna ögon tillr mask bra hals o 

överlinje kraftig benstomme lagom skuldra bra kropp, lagom vinklat kraftigt bakställ, rör sig med bra 

steg men kunde bära svansen snyggare 

Ukl 1 Ukk 3 Äg. Robin Lynch 

 

Fairytroll’ s Gorakiki Mayfly S45507/2007 f. 070609 

78,5 cm. 15 mån mkt typriktig hanhund som är väl utvecklad för sin ålder. Mkt vacker rödbrun färg o bra 

mask. Vacker uttrycksfyllt huvud vänligt o milt uttryck korrekt bett o tänder bra täta läppar, lagom hals 

bra överlinje, bra skuldra, välkroppad, mkt bra benstomme o tassar, lagom vinklade bakben, rör sig med 

bra sunda steg men bär svansen för glatt 

Ukl 1 Ukk 1 Hp Äg. Berit Lidback 

 

Lejonvinden’ s Quality Of Teddybear S40624/2007 f. 070609 

81 cm. 16 månaders maskulin unghane som ej är i bästa päls för dagen, tydlig könsprägel, maskulint 

välskuret huvud m aningen knapp mask, mellanbruna ögon, korrekt bett, bra benstomme, behöver 

bättre tassar, bra hals o överlinje, tillr kropp välvinklade bakben rör sig väl från sidan men ngt för löst 

framtill en stor hund som behöver mer tid 

Ukl 1 Ukk 2 Hp Äg. Chanette Söderkvist 

 

Altonastigens Kaiser S50855/2006 f. 060630 

75,5 cm. 2 år gammal maskulin hanhudn som har bra typ o proportioner men som kunde vara lite 

stramare. Välskuret huvud mellanbruna ögon, bett ok. Bra pigment, lagom benstomme, lagom skuldra. 



Tillr hals men ngt mjuk rygg bra bakbensvinklar bra steglängd men ngt lös i rörelse, välburen svans. 

Lugnt temperament 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Ingela Farnestam 

 

Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f. 041019 

74 cm. 3 år gammal kraftig maskulin mkt livlig hanhund, välskuret kraftigt huvud, kunde ha aningen 

bredare nosparti, bra bett men en bruten hörntand (intyg) kraftig benstomme ngt kort hals, lagom 

skuldra, välkroppad mkt välvinklat bakställ, rör sig bra bak ngt lös framtill kunde vara ngt stramare i sina 

rörelser den glada svansen stör helhetsintrycket i rörelse 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Jenny Bergdahl 

 

Gep’ s Big Bear’ s Good Guy A Leomas S36484/2006 f. 060410 

77 cm. 2 år gammal maskulin hanhund, som ej är i full päls för dagen, välskuret huvud men kunde ha 

ngt mörkare ögon, korrekt bett, bra tänder, bra pgiment, ngt kort hals, ngt rak skuldra, bra benstomme 

o tassar, kraftig kropp, men skulle önska ett bättre vinklat bakställ, rör sig ändå m bra steg, aningen 

glad svans i rörelsen 

Ökl 1 Ökk R Äg. Mats Hall 

 

Infinito Sulle Orme Di Antigua S62182/2006 f. 060222 

71 cm. 2,5 år gammal hanhund, som verkar ännu ngt ofärdig för denna klass, bra proportioner men 

kunde ha ngt bättre könsprägel, välskuret huvud som kunde ha ngt bättre markerat stop masken ngt 

knapp, korrekt bett bra tänder, bra benstomme, ännu ngt lätt i kroppen, lagom vinklar, rör sig mb ra 

steg men kunde gärna varit ngt maskulin som helhet. Bra temperament 

Ökl 2 Äg. Mikael Olson 

 

Knickerbockers Cannoli Roll S17261/2006 f. 060131 

71 cm. 2 år o 8 månader, maskulin hanhund som kunde ha ngt bättre balans, bra huvudform, kunde ha 

ngt mörkare ögon bra bett, tänder o pigment, ngt kort hals, ngt framskjuten skuldra, kraftig kropp står 

överbyggd, behöver bättre bakbensvinklar, mkt bra färg o mask, rör sig med ngt korta steg bak o ngt 

löst framtill, bra temperament 

Ökl 2 Äg. Christina Gustafsson 

 

Mathoaka’ s Pilgrim Walk With Me S24843/2006 f. 060305 

75 cm. 28 månader gammal mkt vältypad men ännu tydligt ung hanhund som har mkt bra typ o 

proportioner mkt vackert huvud med bra ögon o uttryck kunde ha ngt bättre mask, korrekt bett o 

tänder. Bra pigment ngt lösa läppar mkt bra hals o överlinje. Lagom skuldra ännu ngt trång i front, 

behöver aningen bra rkopp behöver bättre bakställ rör sig med bra steglängd effektivt o väl.  

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl R Äg. Lotta Petré 

 

Sjöwildas Bjäller Klang S14175/2006 f. 051214 

77,5 cm. 3 år gammal, kraftig maskulin handhund som jag skulle föredra m bättre färg speciellt vad det 

gäller hans mask, bra skalle men behöver ännu mer bredd i nospartiet, bra ögon o uttryck, korrekt bett, 

bra benstomme, bra tassar lagom skuldra tillr kropp aningen knappa bakbensvinklar, rör sig ngt löst 

både fram o bak mkt bra temperament 

Ökl 2 Äg. Annelie Blom 

 

Skjaergaardens Speedy Raikkonen S13771/2008 f. 060830 

74 cm. 2 år gammal ännu tydligt ung hanhund, som inte ännu är färdig för denna lass, lagom skalle, bra 

ögon o uttryck kunde ha aningen mer bredd i nospartiet, korrekt bett o tänder, lagom hals aningen 

framskjuten skuldra, står ngt fransyskt framtill lagom kropp ngt knappa bakbensvinklar står ngt 

överbyggt tyvärr halt på en bakbenet. Därav priset 

Ökl KEP Äg. Jane Wall 

 

Teamaides Klark Kent S55805/2006 f. 060719 

77 cm. 26 månader mkt välbalanserad o typriktig hanhund, välutvecklad för sin ålder visas i vacker 

utställningskondition om ej i full päls, mkt välskuret uttrycksfullt huvud, korrekt bett bra tänder mkt bra 

mask kraftig benstomme lagom skuldra bra kropp mkt välvinklat kraftigt bakställ mkt bra hals o överlinje 

rör sig sunt o effektivt bär sig väl i rörelse 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 4 Cert Äg. Margareta Skarnehall 



 

Vallonbygdens Born To Run S12471/2006 f. 051213 

81 cm. 2 år o 9 månader gamma stor champion hane mkt bra typ o proportioner men ännu ung. kraftigt 

maskulint huvud bra bett tänder samt pigment bra hals lagom överlinje bra benstomme o skuldra 

välvinklat bakställ, rör sig m bra steg men behöver bli lite stramare i sin helhet imponerande när han 

står 

Chkl 4 Ck Äg. Monica Sjöberg 

 

Villmobackens Dal Mas S59360/2004 f. 040829 

73,5 cm. maskulin hanhund som har mkt bra färg o mask lagom könsprägel, välskuret huvud 

mellanbruna ögon, bett o tänder okey, bra hals men aningen mjuk rygg bra benstomme ngt framskjuten 

skuldra lagom vinklat bakställ, rör sig bra bak men för brett och löst framtill, mkt bra temperament 

Chkl R Äg. Anita Servin 

 

Villmobackens Eddie The Eagle S20492/2006 f. 060206 

70 cm. 2,5 år gammal en alltför blyg hanhund som behöver bli frimodigare o få mer självförtroende, 

ännu ngt ofärdig för denna klass, visas för dagen i ngt lätt kroppskondition o lätt päls bra huvudform för 

knapp mask, behöver mörkare ögon bra bett o tänder bra hals ngt mjuk överlinje, ngt framskjuten 

skuldra rör sig m för korta steg bak lagom väl framtill temperamentet drar ner priset 

Ökl 3 Äg. Monica Theimer 

 

FINUCH SUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 020227 

74 cm. 6,5 år gammal, mycket typriktig o proportionerlig hane, vackert välskuret huvud, bra mask, 

korrekt bett o tänder, lagom hals, bra benstomme, mkt bra skulra, välkroppad och välvinklad bak, rör 

sig med mkt bra steg men kunde vara en tanke stramare, bra färg trevligt livligt temperament 

Chkl 3 Ck Bhkl 3 Äg. Monica Sjöberg 

 

SUCH Knockando’ s Lord nelson S44488/2006 f. 060524 

77 cm. 2 år och 3 månader gammal, en ung champion av mkt bra storlek o härlig kvalité, mkt 

balanserad för sin ålder, vackert skuret uttrycksfullt huvud korrekt bett o tänder o pigment mkt bra hals 

o överlinje mkt bra skuldra o benstomme, bra kropp, lagom vinklad i bakben, mkt bra sidorörelser 

aningen lös fram men mkt tilltalande helhet 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIR Äg. Björn Tinglöf 

 

SUCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

74 cm. Lite över 2 år, maskulin kraftig champion som är mkt väl utvecklad för sin ålder visar sig väl i 

ringen, vackert skuret uttrycksfullt huvud, korrekt bett o tänder o pigment, mkt bra benstomme, lagom 

hals bra skuldra mkt bra kropp välvinklat kraftigt bakställ rör sig m mkt bra steg sunt o effektivt men 

kunde bära svansen snyggare balanserad helhet 

Chkl 2 Ck Bhkl 2 Äg. Petra Junehall 

 

GBCH NORDUCH Jocolda Jasper Conran For Vannroy S57978/2004 f. 991011 

72,5 cm. 9 år gammal, kraftig veteran hanhund som visas i ypperlig kondition för sin ålder, välskuret 

huvud kunde ha en tanke mer markerat stop bett o tänder okey, mkt bra hals o överlinje, kraftig 

benstomme, mkt bra skuldra, välkroppad, brett o kraftigt bakställ visar sig väl i ringen rör sig väl från 

sidan ngt löst fram till 

Vetkl 1 Ck Äg. Ruth Lintonsson 

 

INTUCH NORDUCH Mathoaka’ s Rapsody In Love S49604/2000 f. 000819 

73 cm. 8 år gammal maskulin veteranhane väl bibehållen för sin ålder charmigt ansikte m lite silvergrått, 

bra skalle kunde ha en tanke mer bredd på nospartiet charmigt uttryck bett o tänder okej. Bra 

benstomme kunde ha en tanke mer hals lagom kraftigt bakställ, rör sig m bra påskjut bak aningen löst 

framtill vacker färg o mask 

Vetkl 2 Ck Äg. Catrine Undebeck 

 

Tikar 

Valpklass 1 

 

Knockando’ s Qmp Quinta Red S32027/2008 f. 080407 



Lovande tikvalp bra storlek vackert fem huvud. Bra bett. Öron att växa i. Bra hals. Bra rygg för åldern. 

Välmarkerat förbröst. Tillr vinklar runt om. Rör sig bra fr sidan dock ngt trångt och kohasigt bak. Trevligt 

temperament 

Valpkl 2 Hp Äg. Kristina Truedsson 

 

Knockando’ s Qmp Troja Qiuci Red S32026/2008 f. 080407 

Kraftig tikvalp tilltalande huvud m rätt prop bra hals o rygg. Välutv front. tillr vinklar bak. Rör sig bra fr 

alla håll dock ngt trångt bak. Trevligt temperament. Välvisad 

Valpkl 1 Hp Äg. Annika Östling 

 

Valpklass 

 

Aliza S30016/2008 f. 080313 

Sen ankomst därför ej placerad. Lätt tik tilltalande huvud. Välburna öron. Bra hals. För dagen hög i 

länden. Tillr vinklar fram, bra för dagen bak. Passande benst. Rör sig bra fr sidan dock ngt löst för dagen. 

Ännu ngt tunn. Trevligt temperament. Välvisad 

Valpkl Opl Äg. Kristina Walter 

 

Belle Epoque Van de Waranhoeve S23255/2008 f. 080220 

Välutv för sin ålder. Tilltalande huvud m mörka ögon. Bra bett. Tillr hals. Bra rygglinje. Ngt lös i sin front. 

Välutv bröstkorg. Knappa vinklar bak. Rör sig väl fr sidan dock ngt trångt bak. Vacker päls o färg. För 

dagen ngt ängslig i ringen 

Valpkl 3 Äg. Mikael Olson 

 

Dragongårdens Cartagena de Cacique S26027/2008 f. 080221 

Mkt lovande tikvalp av bra storlek. Vackert huvud m bra mask. Vacker överlinje. Välburen svans. Tillr 

vinklar fram, knappa bak, rör sig bra fr sidan, ännu löst fram. Härligt temperament 

Valpkl 2 Hp Äg. Johan Wiklund 

 

Lilla Äventyrets Capella S17646/2008 f. 080107 

Vackert välutv huvud m ett markerat stop. Välburna öron. Bra bett. Vacker överlinje. Välburen svans. 

Bra front för åldern. Bra vinklar bak. Rör sig bra fr sidan ngt marktrångt bak. Trevligt visad. Bra 

temperament. Bästa valp! 

Valpkl 1 Hp Äg. Patrick Persson 

 

Varförinte Bettyboop S19412/2008 f. 080121 

Mörka vackra ögon. Bra bett. Välburna öron av bra storlek. Ännu ngt långsträckt o tunnt huvud. Bra hals 

o rygg. Välvinklad fram m välmusklade skuldror. Tillr vinklar bak men kunde önska bredare lår. Vacker 

päls o färg. Trevligt hund som dock behöver bli frimodigare 

Valpkl R Äg. Louise Olsson 

 

Varförinte Buffy S19414/2008 f. 080121 

Välkroppad tik med ett ännu outvecklat huvud. Välmarkerat stop. Ngt ljusa ögon. Bra bett med ngt tunn 

underkäke. Vacker överlinje. Passande vinklar runtom. Rör sig bra fr sidan dock ngt kohasig. Trevligt 

temperament men behöver bli frimodigare 

Valpkl 4 Äg. Marie Göthberg 

 

Ami For Mathoaka’ s Av Miss Juniverse S10355/2008 f. 070820 

70 cm. Välutv o bra huvud. Välmarkerat stop. Vackra ögon. Bra hals o rygg. Ngt hög i länden. Tillr 

förbröst. Välvinklad fram, knapp bak. Vacker underlinje. Passande benst. Rör sig bra fr sidan, ngt 

marktrångt fram. Vacker päls o färg. Trevligt temperament 

Junkl 1 Junkk 3 Ck Äg. Lotta Petré 

 

Blizzmajazz let The Rhythm Hitém S68781/2007 f. 071026 

68 cm. Vackert huvud. Välutv nosparti. Mörka ögon. Bra hals överbyggd för dagen. Välvinklad fram men 

ngt kort överarm. Rak bak. Rör sig väl från sidan, ännu ngt löst fram. Trevligt temperament 

Junkl 1 Junkk Oplac Hp Äg. Jenny Bergdahl 

 

Boyzone’ s Tant Strul S58948/2007 f. 070807 



70 cm. Vackert fem huvud. Bra prop i skalle o nosparti. Bra hals o rygg. Välutv förbröst. Ngt framskjuten 

skuldra. Knappa vinklar bak. Aningen utåttåad. Kunde önskas längre steg. Hög svansföring. Rör sig mkt 

löst fram. Trevligt temperament 

Junkl 2 Äg. Ida Jonsson 

 

Fairytroll’ s Noii Dedicato Mozart S69599/2007 f. 071026 

65 cm. En ännu ngt lågställd tik. Vackert huvud. Kunde önskas ngt mörkare ögon. Bra hals o rygg. För 

hög svans i rörelse. Aningen rak i sin vinkling fram, bra bak. Välvårdad hund som visas i bra kondition. 

Behöver socialiseras 

Junkl 2 Äg. Ann persson 

 

Knockando’ s Precious Paarl S59126/2007 f. 070820 

69 cm. Vackert huvud m perfekt nosparti. Mkt vackra ögon. Bra hals o rygg. Ngt hög i länden. Ngt 

knappa vinklar fram, tillr vinklar bak. Rör sig mkt bra fr sidan dock ngt trångt bak. Härlig benstomme. 

Välvisad 

Junkl 1 Junkk 4 Ck Äg. Ruth Lintonsson 

 

Sjöwildas Baby Zhakira S68292/2007 f. 071029 

66 cm. Lite nätt tik. Bra skalle. Markerat stop. Ngt ljusa ögon. Bra mask. Bra hals o rygg. Ngt brant kors. 

Tilltalande front. Knappa vinklar bak. Ngt utåttåad. Rör sig ngt trippande. Välvårdad med ett trevligt 

temperament 

Junkl 2 Äg. Susanne Oscarsson 

 

Sjöwildas Missy Elliot S68288/2007 f. 071029 

70 cm. Feminint huvud m bra mask. Bra bett. Välburna öron. Kort hals. Bra rygg. Bra kors tillr vinklar 

fram, knappa bak. Passande benst. Vacker päls o färg. Rör sig ngt trångt bak, lite löst fram. Perfekt 

svans. Trevligt temperament 

Junkl 1 Junkk R Hp Äg. Lisbeth Andersson 

 

Skjaergaardens 2 Hot 2 Handle S34082/2008 f. 071014 

68 cm. Fem o mkt vackert huvud. Välutv nosparti. Bra hals ngt svag rygg. Bra svans. Välvinklad fram o 

bak. Passande benst. Rör sig bra fr sidan, ngt trångt bak o löst fram. Står ngt utåttåad. Välvisad 

Junkl 1 Junkk 2 Ck Äg. Catrine Undebeck 

 

Supershine-Me S48834/2007 f. 070616 

71 cm. Kraftig men fem huvud. Vackra ögon. Välburna öron. Bra hals o rygg. Lätt sluttande kors. 

Välburen svans. Välvinklad fram, tillr bak. Passande benst. Rör sig ännu ngt löst men vägvinnande. 

Välvisad 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl R Äg. Elise von Holten 

 

Cevitas Crazy Littlethingcalledlove S25853/2007 f. 070605 

69 cm. Tik av bra storlek. Vackert tilltalande huvud. Välutfyllt nosparti. Bra bett. Vackra ögon. Välburna 

öron. Bra hals. Välvinklad fram m bra förbröst. Ngt överbyggd. Knapp i sin knävinkel. Välburen svans. 

Rör sig m ett härlig steg dock hastrångt. Trevligt temperament 

Ukl Ukk 1 Ck Äg. Lotta Petré 

 

Dragongårdens Grace Kelly S68551/2006 f. 061030 

73 cm. Fem vackert huvud. Vackra ögon. Bra bett. Vacker mask. Vacker hals o överlinje. Tillr vinklar 

fram, knappa bak. Rör sig bra fr sidan. Rör sig mkt trångt bak. Rör sig lite “ chippendale”  fram. Trevligt 

temperament. Välvisad 

Ukl 2 Äg. Margareta Sundhall 

 

Dragongårdens Marilyn Monroe S68552/2006 f. 061030 

72 cm. Vackert huvud men kunde ha mer markerat stop. Lite mkt läpp. Mkt vacker hals o rygglinje. 

Välvinklad fram, rak bak. Bär sin svans väl. Vacker päls o färg. Rör sig bra fr sidan dock trångt bak, 

“ chippendale”  fram. Trevligt temperment 

Ukl 2 Äg. Ann-Charlotte Lagergren 

 

Enjoy Bear’ s Curry Curry S41253/2007 f. 070527 



67 cm. Nätt o trevlig tik. Fem ännu inte utvecklat huvud. Vackra ögon. Bra hals. Ngt lös i sin rygg. Hög i 

länden. Tillr vinklar fram, knappa bak. Ngt tunn i sin benst. Rör sig bra fr sidan, annars trångt o löst. 

Behöver mer tid. Välvisad 

Ukl 2 Äg. Ann-Britt Olsson 

 

Fairytroll’ s Gorakiki Bumble Bee S45499/2007 f. 070609 

72 cm. Vackert huvud m bra prop. Tilltalande ögon. Välburna öron. Bra hals o rygg, ngt hög i sin länd. 

Kort överarm annars bra vinkling fram, knapp bak. Ngt utåttåad fram. Rör sig bra fr sidan. Trevligt 

temperment. Välvisad. Haltar tyvärr höger fram. Därav pris KEP 

Ukl KEP Äg. Johanna Martinsson 

 

Garplyckan’ s Hawa Ex Michael S24930/2007 f. 070305 

68 cm. Fem huvud m rätt prop. Mörka vänliga ögon. Ngt lågt ansatta öron. Bra hals o rygg. Välburen 

svans. Tillr vinklar fram, knappa bak. Lösa mellanhänder. Rör sig bra fr sidan dock trångt bak o löst 

fram. Behöver mer massa o päls. Välvisad 

Ukl 3 Äg. Kristina Walter 

 

Teamaides Mamma Mia S43558/2007 f. 070515 

68 cm. Tik m bra könsprägel. Vackert huvud m bra prop. Vackra ögon. Välburna öron. Bra hals o rygg i 

stående. Skjuter upp länden lite i rörelse. Bra svans. Tillr vinklar fram, knappa bak. Tillr benst. Står ngt 

utåttåad. Rör sig bra fr alla håll, dock ngt löst. Trevligt temperament 

Ukl 1 Ukk 2 Hp Äg. Christina Utbult 

 

Teamaides Mumin Mamma S43559/2007 f. 070515 

68 cm. Fem vackert huvud. Tillr mask. Väl markerat stop. Bra hals o rygg. Hög o lång i sin länd. Aningen 

brant kors. Välburen svans. Tillr vinklar fram, raka bak. Ngt lösa mellanhänder. Rör sig lite trångt bak o 

löst fram. Välvisad 

Ukl 1 Ukk 3 Äg. Carina Andersson 

 

Varförinte Akki S66191/2006 f. 061028 

68 cm. Feminin tik som ännu är under utv. Fem o vackert huvud, kunde vara aningen bredare. Stadig 

överlinje. Aningen brant kors. Ngt kort överarm. Tillr vinklar bak. Rör sig bra framifrån o bakifrån dock 

ngt trippigt fr sidan. Behöver bli frimodigare. Välvisad 

Ukl 2 Äg. Louise Olsson 

 

Dragongårdens Overnight Sensation S21375/2004 f. 040303 

72 cm. Kraftigt vackert men dock fem huvud, mörka vackra ögon. Välburna öron. Bra hals o rygg. Lätt 

sluttande kors. Bra svans i stående, mkt ringlad i rörelse. Utm vinklar fram o bak. Ngt utåttåad. Utm 

benst. Rör sig bra fr sidan dock chippendale fram.  

Ökl 1 Äg. Petra Junehall 

 

Gullefjuns Får Tacka Lotta Och Rolf S59546/2006 f. 060824 

70 cm. kraftigt nosparti, bra bett. Utm mask. Vackra ögon. Bra hals o rygglinje. Kraftigt kors. Välburen 

svans. Välutv förbröst. Trevliga vinklar runt om. Bra benst. Ngt veka mellanhänder. Rör sig väl fr sidan 

med ett härligt steg. Bra päls o färg. Behöver bli lite fastare.  

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 4 Cert Äg. Lotta Petré 

 

Knockando’ s Kärlek Till Montaicino S57975/2004 f. 040825 

71 cm. utm prop i sitt huvud. Välmarkerat stop. Välburna öron. Bra hals o rygg, ngt hög i länden. Tillr 

förbröst. Tillr vinklar fram. Typiska vinklar bak. Rör sig m kort steg fram. Rör sig ngt löst fram. Kunde 

önska lite mer massa 

Ökl 1 Äg. Git Lundgren 

 

NORDV-07 Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309 

68 cm. tilltalande huvud m bra prop. Vackra mörka ögon. Kort hals. Välmarkerad manke. Tillr stram 

rygg. Ngt hög svansföring i rörelse. Välvinklad fram o bak. Utm benst. Underbart förbröst. Välpälsad o i 

god kondition. Rör sig väl fr sidan dock löst fram o mkt trångt bak. Synnerligen välvisad 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Gunilla Hallgren 

 



Lejonklippans Nostalgi Tripp S64837/2003 f. 031119 

70 cm. vackert huvud m rätt prop. Välutv nosparti. De två mittersta incisiverna pekar utåt. Bra hals o 

rygg dock ngt hög i länden. Tillr vinklar fram, knappa bak. Passande benst. Rör sig trångt bak annars väl 

fr sidan. Visas i ngt högt hull. Välvisad 

Ökl 1 Äg. Bibbi Ström 

 

Lejonlyckans Sunny Marilyn Monroe S51233/2005 f. 050712 

69 cm. Bra storlek. Bra prop i sitt huvud. Kunde önska bättre mask. Välmarkerat stop. Bra hals o rygg. 

Lätt sluttande kors. Väl ansatt svans. Aningen lång i sin länd. Tillr vinklar runt om. Passande stomme. 

Utåttåad. Rör sig bra fr sidan. Vacker päls o färg. Behöver bli frimodiagre. Välvisad.  

Ökl 1 Äg. Joanna Karlsson 

 

Lejonlyckans Sunny Tingeling S51234/2005 f. 050712 

67 cm. En tik m bra storlek som dock ger ett maskulint uttryck i huvudet vilket känns lite tungt. Bra 

bett. Aningen fattig mask. Bra prop i kroppen. Utm hals. Bra rygg. Lätt sluttande kors. Tillr vinklar runt 

om. Passande benst. Välmusklade lår. Rör sig aningen löst. Trevligt temperament. Välvisad 

Ökl 2 Äg. Jenny Young 

 

Skorres Loka S54889/2003 f. 030908 

70 cm. Fem härligt uttryck m underbart pigment. Mörka ögon. Välmarkerat stop. Välansatta öron. Kort 

hals. Bra rygg. Ngt hög i sin länd. Välburen svans. Kraftigt o brett kors. Raka vinklar fram o bak. Härlig 

volym. Rör sig bra, dock ngt stötigt fr sidan, aningen trångt bak. Välvisad 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Marina Nilsson 

 

Skorres Ofelia S27262/2005 f. 050316 

68 cm. Fem huvud, kunde önska mer markerat stop. Smal underkäke, två incisiver i underkäken sticker 

ut. Kort hals. Bra rygg. Ngt hög i länden. Knappa vinklar fram o bak. Utåttåad fram. Tunnformad i sin 

bröstkorg vilket ger lösa armbågar. Lösa mellanhänder. Rör sig lite trångt fram o bak. Trevligt 

temperment 

Ökl 2 Äg. Ing-Marie Lundén 

 

Teamaides Håriga Hulda S48290/2004 f. 040617 

69 cm. Kraftig tik av bra storlek. Utm huvud. Välansatta öron. Bra hals o rygg. Ngt hög i länden. Tillr 

vinklar fram, knappa bak. Utm svans. Smal i frånten samt utåttåad. Rör sig bra fr sidan, ngt marktrångt 

fram o bak. Välvisad 

Ökl 1 Ökk R Äg. Annika Joakimsson 

 

Troja S58947/2001 f. 011106 

71 cm. Välutv huvud m bra prop. Tillr markerat stop. Mörka vackra ögon. Kort hals. Bra rygg. Knappa 

vinklar fram, tillr bak. Härlig benst. Rör sig bra fr sidan. Vackra tassar. Rör sig lite löst fram. Visas i bra 

kondition 

Ökl 1 Äg. Jenny Young 

 

Zir Ozzy’ s I Just Want You S59609/2005 f. 050903 

65 cm. Feminin liten tik. Tilltalande huvud som passar in i helheten. Bra hals. Aningen vek rygg. Ngt hög 

i länden. Bär sin svans väl. Tillr vinklar fram, knappa bak. Rör sig väl runtom. Trevligt visad. Beroende 

på sin lätthet –  ett andra pris idag 

Ökl 2 Äg. Agneta Eriksson 

 

NORDV-06 Zir Ozzy’ s Mississippi Queen S59611/2005 f. 050903 

65 cm. Feminint huvud som i sitt sammanhang ter sig väldigt passande. Markerat stop. Vackra ögon. Bra 

bett. Bra hals o rygg. Tendens till hög i länden. Välburen svans. Tillr vinklar runtom. Ngt veka 

mellanhänder. Rör sig m ett härligt steg. Kunde vara lite bredare i fronten. Skulle önska lite mer massa. 

Välvisad 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Catrine Undebeck 

 

SUCH Björntassen Olga S40209/2002 f. 020601 

69 cm. Mkt vackert fem huvud. Vackra mörka ögon bra mask. Bra hals o rygg. Ngt hög i sin länd. Tillr 

förbröst. Passande vinklar fram, knappa bak. Rör sig väl fr sidan. Bra benst. Rör sig ngt trångt fram. 



Välvisad 

Chkl Oplac Ck Äg. Ingela Farnestam 

 

SUCH Dragongårdens Drive Me Crazy S55155/2002 f. 020925 

72 cm. Ståtligt, vacker fem tik. Fem utm huvud. Vackra ögon. Bra hals o rygg. Aningen hög i sin länd. 

Välburen svans. Tillr vinklar fram o bak. Vacker benst. Ngt trång bak, bra fram. Rör sig väl fr sidan. 

Härlig päls o färg 

Chkl 3 Ck Äg. Petra Junehall 

 

NORDUCH PLCH Knockando’ s Donna Les Preuses S65164/2003 f. 031124 

68 cm. En tik m mkt vacker helhet. Fem huvud m bra prop. Aningen mkt läpp. Vackra ögon. Bra hals o 

rygg. Aningen hög i länden. Välburen svans. Välutv förbröst. Tilr vinklar fram, bra bak. Ngt kort 

bröstkorg. Underbar benst o tassar. Rör sig m ett härligt steg. Välvisad 

Chkl 4 Ck Äg. Ruth Lintonsson 

 

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

69 cm. Mkt vacker tik av bra storlek. Vackert huv m utm uttryck. Bra hals o rygg. Ngt bakhög. Välutv 

förbröst. Tillr vinklar runtom. Rör sig ändå m ett härligt steg. Utm benstomme o tassar. Ngt utåttåad 

fram. Välvisad 

Chkl 2 Ck Btkl 2 Äg. Catrin Eriksson 

 

NORDUCH Mathoaka’ s Eihwaz Av Runa S51531/2001 f. 010824 

67 cm. Vacker helhet m ett fem o tilltalande huvud. Bra prop i kroppen. Bra hals o rygg. Lyfter sin svans 

en aning i rörelse. Tillr förbröst. Ngt lösa mellanhänder. Rör sig bra fr sidan, ngt löst fram. Välvisad 

Chkl R Ck Äg. Catrine Undebeck 

 

SUCH Mathoaka’ s Vårvind S28212/2004 f. 040318 

66 cm. Utm huvud hals o rygg. Lyfter sin svans en aning. Utm front välvinklad bak. Rör sig m ett härligt 

steg. För sig bra framifrån o bakifrån. Välvisad 

Chkl 1 Ck Btkl 1 Bim Äg. Elise Von Holten 

 

Johandys Ätta S13309/2000 f. 991214 

70 cm. Välbevarad veterantik m ett ben i varje hörn. Vackert huvud m bra prop. Bra hals o rygg. Ngt 

hög i sin länd. Ngt rak i sin vinkling fram. Tillr bak. Rör sig ngt tungt men mkt väl för sin ålder. Visas i 

god kondition. 

Vetkl 2 Hp Äg. Dan Truedsson 

 

LP1 SUCH Mathoaka’ s Love Story S49612/2000 f. 000819 

66 cm. Synnerligen välbevarad veterantik. Vackert huvud m de rätta prop. Välburna ögon. Bra hals o 

rygg. Härliga vinklar runtom. Rör sig mkt bra fr sidan även framifrån o bakifrån. Bästa veteran! 

Vetkl 1 Ck Btkl 3 Äg. Marie Billqvist 

 

 

Avelsklass 

Valpar 

 

Knockando’ s Donna Leia Loire 

Liknande huvuden. Liknande benstomme. Har nedärvt det som är bra på huvudena. Bra vinklar runtom. 

Trevliga temperament. Bästa grupp!  

Avelskl 1 Hp Äg. Annika Östling 

 

Uppfödarklass 

Valpar 

 

Knockando’ s Kennel 

Tilltalande jämn grupp där man på olika sätt ser könsprägeln. Bra stommar. Bra rörelser. Bra svansar 

runt om. Verkligen trevliga att titta på. Bästa grupp! 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Ruth Lintonsson 

 



Uppfödarklass 

 

Knockando’ s Kennel  

En grupp som består av 1 hanhund 3 tikar ålder varierar mellan 1 o 5 år. Kommer från 4 generationer, 3 

av hundarna visar mkt enhetlig typ en skiljer sig ngt vilket gör gruppen aningen ojämn 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Ruth Lintonsson 

 

Mathoaka’ s Kennel 

En grupp som består av fullvuxna hundar mellan 8 o 4 år, 1 hane 3 tikar, av mkt jämn typ o proportioner 

samt med mkt bra könsprägel. Samtliga hundar har bra färger o mask, ett mkt bra uppfödningsresultat 

Bästa grupp! 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Lotta & Rolf Petré 

 

Dragongården’ s Kennel 

En grupp som består av 4 tikar ur 3 olika kombinationer, bra kraft på könsprägel på samtliga hundar, 

mkt proportionerliga och vältypade, bra färger och mask 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Petra Junehall 


