
Hässleholm 2009-05-16      

 Domare Torbjörn Skaar 

43 anm  

19 Hanar + 15 tikar Deltog                                 

 

Valpar  

Hanar 

 

Endless Edens Rainbow Fighter S62226/2008 f.2008-09-14 

Välbalanserad med mkt bra huvud o uttryck, bra hals, utm kropp o benstomme, mkt bra vinklar 

fram ngt knappt vinklad bak, ej färdig I bakställ, men rlr sig bra, välpresenterad. 

Valpkl:2 Hp Äg: Thell Rebecka 

 

Endless Edens Rainbow Warrior S62225/2008 f.2008-09-14 

Välbalanserad hane, mkt bra huvud, uttryck o hals, utm kropp o benstomme, välvinklad fram o 

bak, rör sig väl med bra drive. Välvisad. Bästa Valp. 

Valpkl:1 Hp BIR valp Äg: Lynch Robin 

 

Khaimas´Saturday Zenith S68556/2008 f.2008-09-27 

Mkt bra huvud o uttryck, bra hals, bra vinklar fram, bra kropp o benstomme för sin ålder, 

tillräckligt vinklad men behöver bli stabilare i bakställ för bättre rörelser, Välvisad. 

Valpkl:3 

 

Valpar 

Tikar 

 

Endless Edens Rainbow Star S62228/2008 f.2008-09-14 

Välbalansera helhet med bra huvud o uttryck, bra hals, välvinklad fram o bak, utm kropp o 

benstomme rör sig väl, Välvisad. 

Valpkl1 Hp BIM valp Äg: Berntson Annette 

 

Endless Edens Rainbow Starlight S62229/2008 f.2008-09-14 

Välbalanserad med mkt bra huvudo uttryck, bra vinklar fram behöver utvecklas I bröstkorg för 

bättre stabilitet i front. För dagen ngt ?, bra vinklar bak rör sig väl, välvisad.  

Valpkl:2 Äg.Berntsson Annette 

 

Zäta S 64750/2008 f.2008-09-18 

Proportionerligt huvud kunde dock vara kraftigare. Trång underkäke, bra hals, bra vinklar fram , 

bra kropp för sin storlek, kunde ha lite mer benstomme, rör sig väl, välvisad. 

Valpkl:3 Äg: Oscarsson Susanne 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hanar 

 

Boyzone´s Ace The Sleeve S38558/2008   f.2008-05-06 

Typ och helhetsintryck: mycket god 

Storlek:80 cm  

Mkt bra huvud o utryck, bra hals, utm kropp, bra vinklar fram, ngt knappt vinklad bak, rör sig 

mkt tungt o med kraftlösa bakbens rörelser, välvisad o presenterad.  

Junkl:2   Äg: Norman Mia 

 

Boyzone´s Royal Flush S38559/2008  f. 2008-05-06 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Storlek: 76cm 

Maskulint huvud o utryck, bra hals, utm kropp o benstomme, välvinklad fram o bak, rör sig med 

bra steg o drive, Välpresenterad.  

Junkl:1 Junkk:1 Ck Bhkl:R  Äg: Servin Anita  

 

Gep´s Big Bear´s Bow Hunter S57130/2008 f.2008-07-31 

Typ och helheltsintryck:? 

Storlek:74 cm 

Mkt bra huvud o utryck. Bra hals. Bra kropp. Välvinklad fram ngt kort bröstkorg av fallande kors 

vilket gör att hunden blir underställd, mkt svagt bakställ med kraftlösa rörelser.  

Junkl:3  Äg.Hall Mats 

 

Knockando´s Qmp Quillon Red S32021/2008 f.2008-04-07 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek: 68cm 

Mkt bra huvud o utryck. Bra hals, utm kropp, bra vinklad fram o bak, kunde vara något 

kraftfullare i rörelse, välpresenterad. 

Junkl:1 junkk:3 Hp   Äg:Dyhr Peter  

 

Knockando´s Qmp Quincy Red S32020/2008 f.2008-04-07 

Typ och helhetsitryck:? 

Storlek:76 cm 

Mkt bra huvud o utryck, bra hals, välvinklad fram o bak, utm kropp o benstomme, rör sig väl o 

välpresenterad, kunde vara något mer samlad i helheten. 

Junkl:1 Junkk:2 Hp  Äg: Lintonsson  Ruth 

 

Blizzmajazz Move The Crowd S68782/2007 f.2007-10-26 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek: 73cm 

Mkt bra hvud o utrck, bra hals, behöver mer kroppsvolym o ngt tunn för dagen, bra vinklar fram 

o bak men för dagen ngt svag i bakstället, men rör sig ändå parallellt i bak.  

Ukl:1 Ukk:3 Hp  Äg: Olofsson Marie 



 

Lorebergs Vampyr S56593/2007 f.2007-07-30 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:73 cm 

Mkt bra huvud o utryck. Bra  hals, utm kropp, välvinklad fram o bak, rör sig med bra drive o 

steg, välvisad. 

Ukl:1 Ukk:2 Ck  Äg: Andersson Maria-Helén 

 

Teamaides Nick Nolte S17647/2008 f.2008-01-09 

Deltog Ej 

Äg: Lagergren Ann-Charlotte  

 

Villmobackens Forest Gump S16637/2008 f.2008-01-06 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:72 cm 

Utm huvud o utryck, välburna öron, bra hals, välvinklad fram o bak, utm kropp, rör sig med bra 

steg lätthet, välvisad. 

Ukl:1 Ukk:1 Ck  Äg. Frönestedt Kerstin 

 

Asterix S32683/2006 f.2005-12-23 

Typ och helhetsitryck:? 

Storlek: 77cm 

Bra huvud o uttryck, tillräckligt hals, bra kropp, välvinklad fram o tillräckligt vinklad bak men 

kunde vara stabilare i  bakställ, kunde vara ngt parallellare i bakbens rörelser välvisad.  

Ökl:1 Ökk:R Äg: Örneskans Anna 

 

Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f.2004-10-19 

Typ och helhetsinryck:? 

Storlek:75 

Mkt bra huvud o uttryck. Bra hals, bra vinklar fram o bak, för dagen ej bästa pälskondition, 

kunde ha lite mer välve bröstkorg, rör sig bra , välvisad. 

Ökl:1 Ökk:3Ck Äg: Bergdahl Jenny  

 

Endless Eden Rain S20748/2007 f.2007-02-24 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:77cm 

Mkt bra huvud o uttryck, mkt bra kropp o benstomme, välvinklad fram o bak, visas I god 

kondition, rör sig väl, välpresenterad. 

Ökl:1 Ökk:4 Äg: Lynch Robin 

 

Gep´s Big Bear´s Good Guy A Leomas S36484/2006 f.2006-04-10 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:78cm 

Mkt bra huvud o uttryck, ra hals utm kropp o benstomme, välvinklad fram o bak, visas I god 

condition, rör sig väl, välpresenterad.  

Ökl:1 Ökk:1Ck Bhkl:1 CERT  BIR Äg. Hall Mats 

 



 

 

 

Gep´s Big Bear´s Italian Stallion S35718/2007 f.2007-04-09 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:76cm 

Utm typ, maskulint huvud o uttryck, bra hals, utm kropp o benstomme, kunde vara ngt stabilare 

bak, men trots rör sig väl från sidan, fram och bak, Välpresenterad.  

Ökl:1 Ökk:2 Ck Bhkl:2  Äg: Ekström Persson Gina  

 

Millijor´s Tango Rolex S61557/2005 f.2005-09-28 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:73cm 

Bra huvud o utryck, kunde ha ngt längre hals, mkt bra kropp o benstomme, bra vinklar fram 

kunde vara lite mer vinklad o stabilare bak- bättre påskjut i bakbens rörelser.  

Ökl:1 Äg: Dyhr Peter 

 

Skorres Ramse S50559/2007 f.2007-06-25 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:69cm  

Bra huvud o uttryck, bra hals, bra kropp, bra vinklar fram knappt vinklad bak, knde vara stabilare 

i rörelser, välpresenterad. 

Ökl:1 Äg: Andersson Elisabet 

 

 

DKUCH SUCH Fairytroll´s Zorakzoran S34228/2005 f.2005-05-04 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Storlek:77cm 

Välbalanserad. Bra huvud, slarviga öron, bra hals, utm kropp o benstomme, rör sig med bra steg, 

Välpresenterad.  

Chkl:1 Ck Bhkl:3 Äg: Andersson Maria  

 

FIUCH SUCH WW-08 Knockando´s Lord Nelson S44488/2006 f.2006-05-24 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:76cm 

Utm typ, mkt bra huvud o uttryck, bra hals, utm kropp o benstomme, välvinklad fram o bak, rör 

sig med bra steg, Välpresenterad 

Chkl:2 Ck Bhkl:4 Äg: Tinglöf Björn 

 

FIUCH SUCH Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f.2004-06-17 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Storlek:75cm 

Bra huvud o uttryck, bra hals, bra vinklar fram borde lite mer kroppsdjup, tillräckligt vinklad, bra 

kroppsvolym, kunde vara ngt stabilare i rörelse.  

Chkl:3 Äg: Szabo Ulrika 

 

 



 

 

 

SUCH Villmobackens Dal Mas S59360/2004 f.2004-08-29 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:74cm 

Mkt bra huvud o uttryck, bra hals, utm kropp, välvinklad fram o bak, rör sig med bra steg, kunde 

ha lite mer geist. 

Chkl:4 Äg: Servin Anita 

 

 

 

 

 

 

Tikar 

 

Gep´s Big Bear´s Little Snowbear S57135/2008 f.2008-07-31 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Storlek: 68cm 

Mkt bra huvud o uttryck, bra hals, mkt bra kropp o benstomme för åldern, välvinklad fram o bak. 

Rör sig väl, Välpresenterad 

Junkl:1 Junkk:1 HP Äg: Ekström Persson Gina 

 

Knockando´s Qmp Quinta Red S32027/2008 f.2008-04-07 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:? 

Proportionerligt huvud, allt för smal underkäke, vänster hörntand går upp i gommen, bra hals, bra 

kropp till sin ålder, kunde ha lite mer benstomme, kunde vara mer samlad i helhet i rörelser. Pris 

pga bett 

Junkl:0  Äg: Truedsson Kristina 

 

Teamaides Päls Pralin S54270/2008 f.2008-07-08 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek: 67cm 

Bra huvud o uttryck. Välburna öron, bra hals bra vinklar fram o bak, utm kropp o benstomme till 

ålder, rör sig väl, välpresenterad.  

Junkl:1 Junkk:2 Hp Äg: Neumann Robin 

 

Fairytroll´s Gorakiki Walking Stick S45501/2007 f.2207-06-09 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:68cm 

Utm typ, mkt bra huvud o uttryck, mörka ögon, bra hals, utm kropp o benstomme, välvinklad 

fram  o bak, rör sig med bra steg men kunde ha mer gnista. Välpresenterad. 

Ukl:1 Ukk:1 Ck Btkl:4 Äg: Andersson Maria   

 

 



 

 

 

Sjöwildas Missy Eliot S68288/2007 f.2007-10-29 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:70cm 

Mkt bra huvud o uttryck, mörka ögon, välburna öron, bra hals, utm kropp, bra vinklar fram o bak, 

rör sig med bra steg. 

Ukl:1 Ukk:2 Hp Äg: Andersson Maria-Helén  

 

Skorres Russin S50565/2007 f.2007-06-25 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:68cm 

Mkt bra huvud o uttryck, välburna öron, bra hals, välvinklad fram o bak, bra kropp för ålder, rör 

sig med bra steg, kunde ha lite mer kraft i helhet 

Ukl:1 Ukk:3 Hp Äg: Rönneholm Magdalena 

 

Skorres Skotti S60141/2007 f.2007-09-05 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Storlek:68cm 

Mkt bra huvud o uttryck, mörka ögon, bra hals, bra kroppsvolym men behöver mer förbröst, bra 

vinklar fram i bak, rör sig bra bak o från sidan men ostabilt fram, Välvisad 

Ukl:1 Ukk:4 Hp Äg: Andersson Elisabet 

 

Enjoy Bears Curry Curry S41253/2007 f.2007-05-27 

Deltog ej Äg: Olsson Ann-Britt 

 

Fairytroll´s Gorakiki Bumble Bee S45499/2007 f.2007-06-09 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:72cm 

Välbalanserad helhet, Mkt bra huvud o uttryck, bra hals, välvinklad fram o bak, utm kropp o 

benstomme, visas i god kondition, välpresenterad.  

Ökl:1 Ökk:2 Ck Btkl:2 Äg: Martinsson Johanna 

 

Gep´s Big Bear´s Baby in Black S56145/2003 f.2003-09-07 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:69cm 

Mkt bra huvud o uttryck, bra hals, bra vinklar fram o bak, ngt vid i fronten, men rör sig med bra 

steg.  

Ökl:1 Ökk:4 Äg: Hall Mats 

 

Knockando´s Donna Leia Loire S65163/2003 f.2003-11-24 

Typ och helhetsintryck:  Utmärkt 

Storlek: 68cm 

Välbalanserad, Mkt bra huvud o uttryck, mörka ögon, bra has, utm kropp o benstomme, rör sig 

med bra steg från sidan, men ngt trång bak, välvisad o välpresenterad. 

Ökl:1 Ökk:3 Ck Btkl:3 Äg. Östling Annika 



 

 

 

SVCH Teamaides Mamma Mia S43558/2007 f.2007-05-15 

Typ och helhetsintryck:? 

Storlek:69 cm 

Mkt bra huvud o uttryck, mörka ögon, bra hals, utm kropp bra vinklar fram o bak, rör sig med bra 

steg, Välvisad. 

Ökl:1 Ökk:R Äg: Utbult Christina, Johansson Susanna 

 

Varförinte Akella S66193/2006 f.2006-10-28 

Typ och helhetsintryck: God 

Storlek: 68cm 

Bra huvud bra hals, bra vinklar fram kort bröstkorg, behöver bli stabilare i bakställ, för dagen ger 

kvadratiskt intryck, behöver mer social träning för att visa sina förtjänster. 

Ökl:3 Äg: Medosevic Sabina 

 

 

NORDV-06 Zir Ozzy´s Mississippi Queen S59611/2005 

Typ och helhetsintryck: Utmärkt 

Storlek:66cm 

Välbalanserad, femenint vackert huvud, bra hals, utm kropp o benstomme, bra vinklar fram o 

bak, rör sig väl. Välpresenterad. 

Ökl:1 Ökk:1 Ck Btkl:1 CERT  BIM 

 

SUCH Gep´s Big Bear´s Ono Not Tou Again S68943/2005 f.2005-11-04 

Deltog Ej Äg: Svensson Åsa 

 

WW-08 Johandys Ätta S13309/2000 f.1999-12-14 

Typ och helhetsintryck: mycket god 

Storlek:68cm 

Propernerligt huvud, bra hals, utm kropp, bra vinklar fram o bak, rör sig tungt, kude vara i lite 

bättre kondition i helhet.  

Vetkl:1 Hp BIR veteran Äg: Truedsson Dan 

 

SUCH Skorres Itzi Ensaga Dotter S26648/2000 f.2000-03-28 

Typ och helhetsintryck: Mycket god 

Storlek:68cm 

Bra huvud o uttryck, bra hals, bra kropp men kunde vara ? i helhet. Bra vinklar fram o bak, rör 

sig bra , men ej i bästa pälskvalitet i dag. 

Vetkl:2 Hp Äg: Andersson Elisabet 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uppfödargrupp 

Teamaides Kennel 

Susanna Johansson 

Deltog ej 

 

Knockandos´s Kennel 

Ruth Lintonsson 

Deltog med Nr: 552,553,566,579 

Typisk grupp med varierande modeller, mkt bra helheter, bra rörelser. 

2:a uppföddare 

Uppfkl: 1 Hp 

 

Gep´s Big Bear´s Kennel 

Gina Ekström Persson 

Deltog med Nr: 561,562,569,573. 

Välbalanserad typisk grupp i olika åldrar, med mkt bra helheter, utm rörelser. Lycka till. 

Bästa Uppfödargrupp !! 

Uppfkl:1 Hp 

 

 

 

Skorres Kennel 

Elisabet Andersson 

Deltog med Nr: 564,574,575,585 

Typisk grupp, oloka individer, bra rörelser, helhet störs av veteranen. 

3:a uppföddargrupp 

Uppfkl: 1 Hp 

 

 

 

Avelsgrupp 

?????   


