
Sundsvall 2008-10-11 Domare: Frank Christiansen 

 

Hanar 

 

Lejonklippans You Tube S60817/2007 f. 070827 

72 cm. Bra huv, medelkraft helhet, bra front, stab överl, norm vinkl, ben, gott kors, står tidvis ngt 

underställt, stab rör, god päls o färg. 

Junkl 1 Junkk 1 hp Äg. Ville Niiranen 

 

Amazing Noisy’ s Izor S15087/2007 f. 070114  

74 cm. Kraf välform huv, solid halls, fin front o benst, stab överl, lite öppen vinkl bak, lite flata tassar, 

bra rör, god päls o färg. 

Ukl 1 Ukk 3 Äg. Mona Magnusson 

 

Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f. 061030  

75 cm. Prima huvo uttr, bra front, lite vek mellanhand, lite trång bak, utm kroppslängd, god bröstdjup, 

stab överl, ställes ngt slank, utm päls o färg. 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Äg. Helena Lutz 

 

Gep’ s Big Bear’ s Peace S53274/2007 f. 070630 

78 cm, utm huv, god skuldra o överarm, prima over o underl, mkt bra lårmuskulatur, fina tassar, lite 

fattig pals men bra färg, mkt bra rör. 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl R Äg. Gina Ekström Persson 

 

Teamaides Mysiga Molle S43554/2007 f. 070515 

75 cm. Kraft o välskuret huv, ngt kort hals, flata tassar, ngt ljusa ögon, trång bak, ngt osäkra o ostab 

rör, fattig täckpäls, osäker i miljön. 

Ukl 2 Äg. Camilla Granström 

 

Amazing Noisy’ s Zeke S15088/2007 f. 070114  

72 cm. Bra huv, bra ögon, god hals, bra tillbakalagd skuld, kunde haft stab överl, bra tassar, norm vinkl, 

mkt goda rör, god päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Birgitta Hagelin 

 

Antholmens Unika Texas S41959/2005 f. 050605 

76 cm, ngt lätt huv, med snipigt nosparti, bra hals, ngt öppna bakbensvinkl, hastrång, ngt ostab rör, god 

päls o färg, stessar ngt i ringen. 

Ökl 2 Äg. Jeanette Andersson 

 

Dragongårdens Marc Chagall S46896/2006 f. 060607  

71 cm, ungdomligt helhets intryck, ngt lätt huv, fin profil i kroppen, bra överl men ngt fallande kors, 

hastrång, osäkra rör, utvridna baktassar, god päls o färg, ngt blyg o osäker i miljön. 

Ökl 2 Äg. Kristina Berggren 

 

Dragongårdens Whatever You Want S21374/2004 f. 040303 

74 cm. bra huv, kraft hals, medelkraft benst, bra vinkl fram, open knä o hasvinkl, som ger tripp 

bakbensrör, bra pals men ngt dominerande svarta stickelhår. 

Ökl 2 Äg. Maria Holmberg 

 

Kusbolejonet Legolas S17657/2006 f. 060123 

73 cm. Bra huv, lite kort hals, god skuldra, bra vinkl fram o bak, goda rör med långt bra steg, bra 

bröstdj, fin kroppslängd, god päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Hans Innervik 

 

Lejonklippans Smash-N-Grab S59221/2005 f. 050816  

79 cm, mkt bra huv, hals o front, driv goda rör, god manke, stab överl, bra vinkl fram o bak, ngt slapp 

lårmusk, bra päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl R Äg. Maria Söderqvist 

 



Lejonklippans Super Sensation S59219/2005 f. 050816  

79 cm, utm profil o könspräg, prima huv o uttr, kraft god hals, prima överl, norm vinkl, utm kors, utm 

bröstdjup, goda längder på de bakre revbenen, ngt glad svans, utm rör, prima päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert Cacib BIR Äg. Kristina Jansson 

 

Unique Dogs Magnum S29640/2006 f. 060331  

75 cm, bra huv, kraft hals, ngt ofärdigt förbröst, norm vinkl, lagom djup men ngt smal bröstkorg, trång 

bak, ngt försiktiga rör, bra päls o färg. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Eva Olsson 

 

CHCH NORDUCH  

Lejonklippans Humpty Dumpty S22065/2002 f. 020215  

78 cm. bra huv, mkt kraft hals o front, djup o kraft kropp, välvinkl, bra päls o färg, parallella men ngt 

tunga rör. 

Chkl 2 Ck Bhkl 4 Äg. Helena Lutz 

 

FINUCH NUCH SUCH  

Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002 f. 020905  

74 cm, mkt god huv, utm front, med markerad bröstbensknapp, utm manke, god bröstdj o längd, norm 

vinkl ben, utm rör. 

Chkl 1 Ck Bhkl 3 Äg. Petra Högberg 

 

Tikar 

 

Unique Dogs Juicy Exotic S63810/2007 f. 071007  

70 cm. ngt lätt men välskuret huv, smal hals, mkt smalt förbröst, god kroppslängd, bra bröstdj, men 

ännu smal i bröstkorgen, gott kors, norm vinkl ben, bra rör, behöver mer tid för att få mer massa o 

muskulatur. 

Junkl 2 Äg. Marjo Boden 

 

Unique Dogs Merci Gold S63809/2007 f. 071007  

67 cm. som skall få ngt kraft huv o benstomme, slank hals medelkraft kropp med bra längd, gott kors, 

slapp lårmusk, bra rör, bra päls o färg. 

Junkl 1 Junkk 2 Äg. Margaretha Björklund 

 

Villmobackens French kiss S16644/2008 f. 080106  

69 cm, lite lätt huv, kunde haft bätt mark stop, god hals, bär huvudet stolt, god skuldror o benst, utm 

rör god päls o färg. 

Junkl 1 Junkk 1 hp Äg. Marina Fredriksson 

 

NORDJV-07 Fiva’ s Juicy Fruit S42891/2007 f. 061113  

73 cm. Kraft helhet, välutvecklad med bra könspr, mkt bra huv, utm hals o bär huv bra, bra manke, lite 

pälsfattig på överl, god bröstdj o längd, solida lår, välvinkl, utm rör. 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Äg. Petra Högberg 

 

Lejonlands Naala S38107/2007 f. 070418  

71 cm, bra huv o hals, smalt förbr, god skuldror, smal bröstkorg som blir ngt grund, ngt öppna 

bakbensvinkl, parallella stab rör, bra tassar, utm päls o färg. 

Ukl 1 Ukk 2 Äg. Irene Gabrielsson 

 

Vindarna’ s Aya S39537/2007 f. 070515  

Går ej att mäta. Bra huv med gott pigm, bra front, markerat bröstbensknapp, solida ben m goda vinkl, 

bra rör o päls o färg, mkt blyg men lär sig eftersom att bli hanterad. 

Ukl 3 Äg. Anna-Karin Pålsson 

 

Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704  

74 cm. utm könspr, bra päls o vacker färg, djup god huv form, med god längd, medelkraft hals, prima 

överl, välvinkl ben med god muskulatur, brett gott kors, utm rör. Champion Grattis! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 3 Cert Äg. Malin Östlund 



 

NORDV-07 Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309  

68 cm. utm huv o uttr, prima piggm, kraft front, ngt vek överl, gott kors, välvinkl, prima päls o färg, 

glad svans, stab rör. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Gunilla Hallgren 

 

Lejonklippans night Surprise S64834/2003 f. 031119  

74 cm. Djupt bra huv, kraft lagom lång hals, ngt svag överl, bra bröstdj o längd, öppna knä o hasvinkl, 

kort i baksteget, bra päls o färg. 

Ökl 2 Äg. Monica Haglöf 

 

Lejonklippans Queen Of Quality S56135/2004 f. 040810  

67 cm. mkt god typ, god könspr, kraft välskuret huv, harmonis medelkraft kropp med fin profil, lite fattig 

täckpäls, bra färg, ngt lätt benst, norm vinkl, utm rör. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Maria Söderqvist 

 

Lejonklippans Smilla Skeppmora S59222/2005 f. 050819  

67 cm. bra huv men kunde vart djupare, elegant hals, utm förbröst o skuldra, lagom lång kropp m god 

underl, ngt öppen knä o hasvinkl, mkt bra rör, bra päls o färg. 

Ökl 1 Ökk R Äg. Marina Fredriksson 

 

Martenlake’ s Final Mojo Dea S15905/2005 f. 041228  

71 cm, mkt kraft helhet, utan att vara tung, utm huv, ngt kort hals, stab överl, bred kraft förbröst, norm 

vinkl fram o bak, fattig täckpäls, ngt trång bak, annars bra rör, accep könspr. 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Linda Svahn 

 

Vallonbygdens Absolut Raspberri S40240/2005 f. 050430  

68 cm. bra huv, ngt ljusa ögon, ngt framskj skuldra, kunde haft kraft benst, öppna bakbensvinkl, lite 

slank, glad svans, kort i baksteget. 

Ökl 2 Äg. Tommy Strandberg 

 

SUCH Furudalens Brianne S33463/2006 f. 060317  

68 cm. kraft mkt bra huv, bra stop o skalle, mkt kraft god hals, god manke, prima förbröst, muskulösa o 

välvinkl ben, lite trång bak, annars bra rör, god päls o färg. 

Chkl 3 Ck Btkl R Äg. Margareta Mix 

 

SUCH Gep’ s Big Bear’ s Ono Not Tou Again S68943/2005 f. 051104  

71 cm. mkt kraft helhet, välvinkl, muskulösa lår, utm överl, bra rör, lite fattig täckpäls, bra färg. 

Chkl 2 Ck Btkl 2 R-Cacib Äg. Gina Ekström Persson 

 

NORD & DKUCH NUCH NV-07 SUCH  

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802  

70 cm. prima könspr, prima piggm med mörka fina ögon, solid hals, utm benst, norm vinkl, prima över o 

underl, lite glad svans, utm rör, bra päls. 

Chkl 1 Ck Btkl 1 Cacib BIM Äg. Catrin Eriksson 

 

NORDUCH Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005 f. 050816  

72 cm. utm huv, mkt kraft hals, fin profil, norm vinkl, kraft djup bröstkorg, fasta tassar, parallella stab 

rör, bra päls o färg. 

Chkl 4 Ck Äg. Monica Haglöf 

 

NUCH SUCH SV-03 Lejonklippans Costa Clöver S21662/2000 f. 000303  

68 cm. ngt tung, bra huv, mkt kraft hals, god manke, ngt svag överl, bra vinkl fram men ngt öppen knä 

o hasvinkl, parallella ngt tunga rör, bra tassar, mkt djup o bred bröstkorg. BIR-veteran 

Vetkl 1 Hp Äg. Petra Högberg 

 

 

Avelsklass 

 



FINUCH NUCH SUCH  

Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002 f. 020905  

Mkt jämn grupp med fina storlekar, utm färger, prima könspr, goda rör o temp. 

Bästa avelsklass 

Aveklskl 1 hp Äg. Petra Högberg 

 

NUCH SUCH SV-03  

Lejonklippans Costa Clöver S21662/2000 f. 000303  

En mkt jämn grupp med fina storlekar, mkt goda könspr, utpräglad muskulatur, goda rör, tre ck i grupp, 

två komb efter avelshunden. 

Avelskl 1 Hp Äg. Petra Högberg 

 

Uppfödarklass 

 

 

Lejonklippans Kennel  

Mkt bra grupp med fyra Ck, tre komb, jämna storl, prima könspr. 

Uppfkl 1 hp Bästa grupp! Uppfödare: Petra Högberg 


