
Ort 2010-01-08 Göteborg                                      Domare: Per-Erik Wallin 

Valpar  

 

Hanar 

 

Leontheos Wind S 49652/2009 f. 2009-06-28 

6 mån mkt maskulin, bra uttryck, välplac öron, bra ögon, harlig benstomme, lång rymlig 

bröstkorg, bra ben & tassar rör sig ok för åldern vänligt temp. 

Valpkl 1 Hp Bim  Äg. Wall Jane 

 

Valpar  

 

Tikar 

 

Con-Cordelias Time To Turn S 44360/2009 f. 2009-06-07 

7 mån bra prop. Trevligt huvud & utr. Bra ögon & öron utm bröstkorg längd & volym sunda 

ben & tassar rör sig mkt väl för sin ålder. Knäleden kunde va bättre vinkl. Utm temp 

Valpkl Opl  Äg. Olsson Mikael 

 

Eshita von der Aigner -Oberműhle S 61210/2009 f. 2009-06-11 

7mån könspräglat huvud bra uttr. Bra ögon väl ansatta öron bra överlinje utm skulderläge, 

lång bröstkorg bra bredd i låret bra ben & tassar rör sig med god parall & bra drive i steget 

lugnt 6 stab temp 

Valpkl 3 hp  Äg. Fredriksson Marina 

 

Knockando´s Swedish Rossette S 38098/2009 f.  2009-05-07 

8mån utm kropps prop vackert välskuret huvud mörka ögon bra öron bra överlinje välf 

bröstkorg av bra längd starka mellan händer välf tassar ngt rak i knävinkl. Rör sig väl med bra 

parall. Bra fram & bak bra päls lugnt & stab temp 

Valpkl 4 Hp  Äg. Bagå Eva-Maria 

 

La Dolce Luna´s Mega Harmony -Me S 39045/2009 f. 2009-05-11 

8mån bra kropps prop. Vackert fem huvud bra ögon & öron, välf bröstkorg med bra förbröst 

bra vinklad runt om rör sig med härl steg bra parallelt fram & bak bra päls vänl temp 

Valpkl 1 Hp Bästa valp!           Äg. Eriksson Agneta 

 

La Dolce Luna´s Mega Heavenly -Me S 39046/2009 f. 2009-05-1 

8mån bra kropp prop könsp huvud mörka ögon bra öron bra hals utm skulderläge bra mellan 

hander & tassar bra vinkl runt om rör sig ett med god parall fram & bak bra benst utm temp 

Valpkl 2 Hp  Äg. Andersson Carina 

 

La Dolce Luna´s Mega Highly -Me S 39048/2009 f. 2009-05-11 

8mån kraftfull tik vackert fem tik bra ögon färg bra öron, 1 öga bortop intyg finnes härlig 

bröstkorg kraftig benst, bra vink runt om rör sig väl vanl temp bra päls 

Valpkl Opl  Äg. Von Holten Elise 

 

 

 

 

 



La Dolce Luna´s Mega Honey -Me S 39049/2009 f. 2009-05-11 

8mån riktigt trev tik vackert fem huvud mörka ögon bra öron välutv bröstkorg bra ben & 

tassar utm benstomme ta för sig väl i steget vacker päls trevligt temp 

Valpkl R  Äg. Tinglöf Björn 

 

Hanar 

 

Lilla Äventyrets Dactil S 23239/2009 f. 2009-02-10 

Mkt välbal hane vackert huvud & uttr bra ögon & öron bra hals & överlinje lång valf bostkorg 

pass benst bra mellanhander & tassar bra vink runtom vilket ger ett underb gångverk mkt väl 

b svans vänl temp 

Junkl kv1 Junkl kk1 Ck Bhkl 4  Äg. Gustafsson Maria/Morell Irene 

 

Mathoaka´s The Shadow of Chvi S 23924/2009 f. 2009-03-07 

Stor mäktig hane, mask huvud visar lite av blinkh på vä öga bra hals stark rygg lång bröstkorg 

fronten kunde vara bättre ngt rak knävinkl. Rör sig ok ngt dock ngt hög svans föring 

Junkl kv1 Junkl kk2  Äg. Andersson Frida 

 

Teamaides Renrasige Ralf S 11787/2009 f. 2008-11-24 

Utm könspr ngt kort nosp. Mörk ögon bra öron. Bra överlinje bra skuldra ngt rak i knät rör sig 

med bra drive i steget ngt hög svansföring 

Junkl kv2  Äg. Andersson Frida 

 

Dragongårdens Caracas de Cacique S 26022/2008 f. 2008-02-21 

Hnahund med stor utstrålning vacker mask huvud bra öron vackra ögon stark rygg lång 

bröstkorg tyvärr alltför hög svans kunde ha bättre knävink, bra mellanhänder & tassar vacker 

man & päls rör sig ok 

Ukl kv 1 Ukl kk4  Äg. Petersson Marita 

 

Duvasgårdens Powerful Phantom S 40724/2008 f. 2008-04-30 

Mkt vackert huvud & uttryck mörka vackra ögon välb öron, lång bröstkorg bra vinkl runt om, 

fronten kunde vara bättre trånga bakbensrörelser vacker päls 

Ukl kv2  Äg. Samuelsson Jennie 

 

Endless Edens Rainbow Warrior S 62226/2008 f. 2008-09-14 

En ngt lågställd men välg hane vackert uttr mörka ögon bra öron, bra hals stark rygg utm 

benstomme bra ben & tassar rör sig mkt harmoniskt 

Ukl kv1 Ukl kk2 Hp  Äg. Lynch Robin 

 

Knockando´s Qmp Quillon Red S 32021/2008 f. 2008-04-07 

En i min smak alltför lågställd hund vackert huvud vackra ögon bra öron ngt kort hals lang 

bröstkorg ngt veka mellanhänder rör sig ok vacker päls vänligt temp 

Ukl 2  Äg. Dyhr Peter 

 

 

Knockando´s Qmp Quincy Red S 32020/2008 f. 2008-04-07 

Harm byggd hund med mask huvud bra ögon bra öron lång bröstkorg bra benstomme bra 

tassar bra vinklar runt om rör sig mkt harmoniskt vacker päls vanligt temp 

Ukl kv 1 Ukl kk2 Ck Bhkl 2 Cert R Cacib   Äg. Lintonsson Ruth 

 



Zir Ozzy´s Askara Av Tibia S61781/2008 f. 2008-08-27 

Tillt hane, vackert mask huvud, välkropp bra vink runt om bra ben 6 tassar rör sig mkt väl 

vacker päls vänl temp tyvärr alltför glad svans i rörelse 

Ukl kv 1 Ukl kk3 Hp Äg. Karlsson Ellen –Helén 

 

Gep´s Big Bear´s Italian Stallion S 35718/2007 f. 2007-04-09 

Mäktig hund härlig könsp vackert huv & uttr utm skulderläge bra bröstkorg bra vinkel runt 

om rör sig väl från sidan ngt hastrånht vacker päls 

Ökl kv 1 Ökl kk 1  Äg. Ekström Persson Gina 

 

Gullefjuns Mördarsnigel S 30858/2003 f. 2003-04-22 

6årig hane väl bibehållen vackert huvud mörka ögon bra öron stark rygg bra ben & tassar rör 

sig väl 

Ökl kv 1 Ökl kk 4  Äg. Robertsson Jenny 

 

La Dolce Luna´s Supersee -Me S48839/2007 f. 2007-06-16 

Mkt god könspr, bra strl könspr huvud mörka ögon, bra öron välf bröstkorg bra ben & tassar 

god parall fram & bak utm temp 

Ökl kv 1 Ökl kk 2  Äg. Joakimsson Annika 

 

La Dolce Luna´s Supershow -Me S48840/2007 f. 2007-06-16 

Mkt välgående hane vackert huvud & uttr bra överlinje bra ben & tassar, bra vinkel runt om 

uppvisad i allt för högt hull, stab temp 

Ökl kv 1  Ökl kk R  Äg. Eriksson Agneta 

 

Millijor´s Knekten S15586/2007 f. 2007-01-17 

Kraftig hane, bra öron, tillr mörka ögon, bra överlinje, ngt lågställd bra ben & tassar rör sig 

bra ngt rak knävinkel 

Ökl 2  Äg. Hedlund Blom Ann-Marie 

 

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

Bra siluett, vackert mask huvud, bra mellanh & tassar, bra vinkl runt om tyvärr mkt kohasig 

bak vilket stör intrycket utm temp 

Ökl kv 2  Äg. Peter Dyhr 

 

Mohinhi´s Kimbo Climbs Kebnekaise S43928/2007 f. 2007-05-09 

Härlig maskl, vackert huvud bra ögon bra öron utm överlinje bra skulderläge bra ben & tassar 

rör sig väl vacker päls utm temp 

Ökl kv1 Ökl kk 3  Äg. Kvistrum Veronica 

 

FIUCH SUCH Gep´s Big Bear´s Peace S53274/2007 f. 2007-06-30 

Välb hund, vack maskl huvud vackra ögon, bra öron, välkroppad, härlig benst, bra ben & 

tassar rör sig mkt väl 

Chkl 1 Ck  Bhkl 1 CACIB BIM  Äg. Ekström Persson Gina 

 

 

 

 

 

 



DKUCH FIUCH KBHV-09 NORDUCH SUCH WW-08  Knockando´s Lord Nelson 

S44488/2006 f. 2006-05-24 

Stor kraftig hane, könspr huvud, bra ögon & öron bra hals, stark rygg, bra bröstkorg, härl 

benst, bra ben & tassar rör sig väl, vacker päls, Trevligt temp 

Chkl 2 Ck Bhkl 3  Äg. Tinglöf Björn 

 

DKUCH EECH FIUCH SUCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 2006-06-13 

Stilfull hane, maskul vackert huvud, vackra mörka ögon, bra öron saknar pigment i mungipan 

stark rygg, väl anlagd skuldra, välf bröst korg bra ben & tassar, rör sig väl alltför glad svans 

mustig färg trevl temp 

Chkl 3 Ck  Bhkl R  Äg. Junehall Petra 

 

SUCH Slåttvika´s Northern Teddy Dream S62215/2005 f. 2005-04-17 

Kraftig hane, könspr huvud, vackra ögon, bra öron, skulle klä i ngt mera hull, bra benst, rör 

sig ok vacker päls, Vänligt temp 

Chkl 4 Ck Bhkl opl  Äg. Blom Jane 

 

Knockando´s Inferno Original S48045/2001 f. 2001-08-01 

Hanhund med mkt vackert huvud, vackra ögon, bra öron, ngt tunn benstomme, lång 

bröstkorg, rör sig mkt sunt, tyvärr visad i urfällt skick, men ok pälskvalité, vänl temp, 

Bär sin ålder med heder 9 år 

Vetkl 2 Hp  Äg. Tinglöf Björn 

 

SUCH Knockando´s Iphofen Original S48047/2001 f. 2001-08-01 

Mask hane 9 år gamal, vackert huvud & uttr, ngt ort hals, lång bröstkorg, ngt rak i skuldran, 

härlig benst, bra ben & tassar, ma?k kraftig vacker päls, vänl temp 

Vetkl 3  Äg. Blom Jane 

 

DKUCK SUCH  Vendari´s Eggfis S41454/2001 f. 2001-03-12 

9 årig hane, vack maskul huvud bra ögon & öron, väl kroppad, bra vinkl runt om, rör sig fortf 

med svikt i steget, dock ngt hastrång, vänligt temp. Bästa veteran 

Vetkl 1 Hp  Äg. Nilsson Anne 

 

Tikar 

 

Kustkärans Ariel S10797/2009 f. 2008-12-19 

Välbalanserad 1- årig tik m fem. huvud, m bra uttryck, bra öron mörka ögon, bra prop. Sunda 

ben o tassar, bra bröstkorg, rör sig väl Bra temerament 

Junkl kv1 Junkl kkR  Äg. Johansson Camilla 

 

Lilla Äventyrets Davida S23240/2009 f. 2009-02-10 

Mkt tillt 10 mån tik könspr huvud, vackra ögon välpl öron, utm bröstkorg, passande benst. 

Bra ben & tassar rör sig väl trevligt temp 

Junkl kv1 Junkl kk 2 Hp  Äg. Darmell Liza 

 

 

 

 

 

 



Lilla Äventyrets Electra S31618/2009 f. 2009-03-20 

Välprop tik, vack fem huvud, mörk ögon, passande benst, lång bröstkorg, utm skulderläge, 

bra ben & tassar, rör sig väl trevligt temp 

Junkl kv1 Junkl kk3 Hp  Äg.Gustafsson Maria 

 

Lilla Äventyrets Eunike S31619/2009 f. 2009-03-20 

10 mån tikvalp med mkt bra kropps prop välsk huv bra ögon & öron bra längd på bröstkorg 

bra ben & tassar rör sig från sidan väl ngt hastrång bak trelig temp 

Junkl kv1 Junkl kk4 Hp  Äg. Utbult Christina 

 

Mathoaka´s Touch Of Africa S23926/2009 f. 2009-03-07 

En riktigt trevlig 10 mån tik fem huvud uttr härlig kropp utm skulderläge, ngt vek i 

handlovarna rör sig mkt väl när hon vill utm temp 

Junkl kv1 Junkl kk opl  Äg. Petré Ann-Charlott 

 

Skjaergaardens Halloween Memory N28547/2008 f. 2008-10-30 

En riktigt trevl tik fem huv & uttr mörka ögon, bra öron, flott hals, stark rygg, lång bröstkorg, 

härl benst, bra mellanhänder & tassar bra vinkl runt om härl rörelser tervligt temp  

Junkl kv1 Junkl kk 1 Ck Btkl 3  Äg. Mosby Tone 

 

Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f. 2009-03-08 

En rejäl 10 mån tik välkroppad vackert huv & uttr,  härl benst, lång bröstkorg, bra mellanh & 

tassar bra vinkl runt om rör sig väl 

Junkl kv1 Junkl kk opl  Äg. Trouin Jennie 

 

Villmobackens Gunvor S19501/2009 f. 2009-02-01 

11 mån värsta slyngelåldern vack fem huvud bra ögon, ngt tunn benstomme rak i knä vinkl, 

ngt hastrånga bakbens rörelser. Behöver mer tid på sig vänligt temp 

Junkl kv2  Äg. Klingberg Marita 

 

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

I typ mkt trevlig typ, bra ögon & öron välkropp, utm benst, bra mellanh & tassar ngt rak i 

knävinkl men trots rör hon sig ok vänl temp 

Ukl kv1 Ukl kk4  Äg. Berntsson Anette 

 

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

Rejäl tik, fem huv & uttr, mörka ögon, bra öron, mkt välkroppad, bra ben & tassar, lång 

bröstkorg, rör sig mkt väl m god balans, ngt blyg i början men tar sig 

Ukl kv1 Ukl kk 3  Äg. Berntsson Anette & Rikard 

 

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

En mkt välbal tik med härl kroppsprop, vack huvud & uttr, mörka ögon, bra öron, flott 

överlinje, långbröstk, bra benst, bra mellanh & tassar, rör sig mkt väl vänligt temp. 

Ukl kv1 Ukl kk2 Ck Btkl opl  Äg. Ekström Persson Gina 

 

 

 

 

 

 



Hellcat´s Holy Smoke S19183/2008 f. 2008-02-01 

Stor kraft tik men dock mkt fem, vackert uttr mörka ögon. Bra öron, utm rygglinje, 

långbröstkorg, veka mellanh & platta tassar, rör sig ok från sidan kohasig bak. Vänligt temp 

Ukl kv2 Äg. Lerjéus Annette 

 

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

Trevlig tik mkt fem huv & uttr, vackra ögon & öron bra överlinje aning lång i länden, bra 

skuldra, bra vinkl runt om rör sig riktigt bra, vänligt temp. 

Ukl kv1 Ukl kk1 Ck Btkl opl  Äg. Neumann Robin 

 

Zeldas La Perla S46254/2008 f. 2008-05-17 

Söt fem tik, en ngt lågställd men mkt söt tik, vackert huvud, väl kroppad, bra skuldra, 

passande benstomme, rör sig från sidan väl, mkt has trångt bak, som jag hoppas rättar till sig, 

vanligt temp  

Ukl kv2  Äg. Olsson Mikael 

 

Ami For Mathoakas Av Miss Juniverse S10355/2008 f. 2007-08-20 

Stor rejäl tik, dock mkt feminin, vackert fem huvud, bra ögon & öron, utm överlinje, bra 

bröstkorg, bra vink runtom, rör sig väl, bra benstomme, bra päls, trev tem. 

Ökl kv1 Ökl kk4 Ck Btkl opl  Äg. Petré Ann-Charlott 

 

Dragongårdens Proud Mary S21376/2004 f. 2004-03-03 

Harmonisk byggd tik, vackert huvud, mörka ögon, bra öron, bra halsresn, stark rygg utm 

skulderläge, välf bröstkorg, bra ben stomme, bra mellan händer & tassar, rör sig väl, aningen 

hastrångt bak, vacker välskött päls. 

Ökl kv1 Ökl kk opl  Äg. Östlund Carina 

 

Lilla Äventyrets Capella S17646/2008 f. 2008-01-07 

Mkt fem vackert huv & uttr, bra hals, stark rygg, utm skulderläge, lång bröstkorg tillr 

benstomme, bra vinkl runt om, rör sig ifrån sidan väl, tyvärr tå vid bak, bra päls utm temp. 

Ökl kv2  Äg. Hemming Pia 

 

Miss Kelly´s Kelly S27131/2006 f. 2006-03-04 

Mkt fem tik. Könsp huvud, vackra ögon, bra öron, välkroppad, bra benstomme, bra vinklar 

runtom, rör sig riktigt bra tyvärr alltför vek i temp, behöver mkt träning 

Ökl kv2  Äg. Söderlund Pernilla 

 

Pocahontasgårdens Ayana S51312/2006 f. 2006-06-21 

Stor mäktig tik, men dock feminin vackert huvud, mörka ögon, bra öron, välkroppad, bra ben 

& tassar ngt lång i länden rör sig väl vacker päls 

Ökl kv1 Ökl kk opl  Äg. Zetterlund Yvonne 

 

Racystar Aurig S31016/2007 f. 2007-03-12 

Mkt fem tik, vackert huvud & uttr, mörka ögon, bra hals, lång bröstkorg, bra front, rör sig ok, 

tervligt temp. 

Ökl kv1 Ökl kk opl  Äg. Lerjéus Annette 

 

 

 

 



Sjöwildas Missy Eliot S68288/2007 f. 200-10-29 

En härlig tik, mkt välbalanserad, vackert huvud & uttr, stark rygg, bra kors, lång bröstkorg, 

bra benstomme, bra mellan händer & tassar, bra vinklar runt om mkt bra rörelser. 

Ökl kv1 Ökl kk2 Ck Btkl 2 R Cacib   Äg. Andersson Helen 

 

Skjaergaardens Be My Valentine N06790/2008 f. 2008-02-11 

Härlig tik, mkt välbalans, utm huvud & uttryck, mörka ögon & öron, bra halsresning, väl 

kroppad, sunda ben & tassar, rör sig väl, väl musklad, trevligt temp. 

Ökl kv1 Ökl kk3 Ck Btkl opl   Äg. Mosby Tone 

 

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

Fem tik, vackert fem huvud, bra ögon & öron, ngt lång i länden, rör sig väl i front & sidan, 

men tyvärr mkt lösa armbågar som stör uttrycket, samt ngt rak i knävinkel, vänl temp 

Ökl kv2  Äg. Utbult Christina 

 

 Teamaides  Mumin Mamma  S43559/2007 f. 2007-05-15 

En rejäl mkt fem tik, vackert huvud & uttr, bra kroppsproportioner, men uppvisas i allt för 

högt hull, lång bröstkorg, ngt platta tassar, rör sig ifrån sidan ok mkt kohasig bak, vänligt 

temp.  

Ökl kv2  Äg. Andersson Carina 

 

Villmobackens For Your Eyes Only S16641/2008 f. 2008-01-06 

Välbalanserad mkt fem hund, mörka ögon, bra öron, välkroppad, sunda ben & tassar, rör sig 

mkt väl. Vanligt temp 

Ökl kv1 Ökl kk opl  Äg. Söderlund Pernilla 

 

Villmobackens French Kiss S16644/2008 f. 2008-01-06 

Riktigt trevlig tik, mkt feminin vackert huvud & uttr, mörka ögon, bra öron, vacker hals, stark 

rygg, lång bröstkorg, utm skulder vinkel, bra ben & tassar, rör sig mkt välbalanserad, treligt 

temp. 

Ökl kv1 kkR  Äg. Fredriksson Marina 

 

Zir Ozzy´s Hkp Coast Guard S64611/2007 f. 2007-09-29 

En riktigt trevl tik, mkt välbyggd med ett utm huvud, vackra ögon, bra öron, utm ben & tassar 

härliga rörelser. utm temperament 

Ökl kv1 kk1 Ck Btkl 1 Cert Cacib BIR  Äg. Undebeck Catrine 

 

Zir Ozzy´s Just Want You S59609/2005 f. 2005-09-03 

Fem tik med ett vackert uttr fullt huvud, bra hals, utm skuldra, bra ben & tassar, rör sig väl, 

väl uppvisad av sin unga handler. 

Ökl kv Ökl kk opl  Äg: Eriksson Agneta 

 

JWW-10 SUCH La Dolce Luna´s Supershine-Me    S48834/2007 f. 2007-06-16 

Pampig tik vackert huvud & uttr, vakcra ögon, bra öron, stark rygg utm bröstkorg, välställda 

ben, utm mellan händer & tassar, rör sig väl trevligt temp 

Chkl 1 Ck  Btkl 4  Äg: Von Holten Elise 

 

 

 

 



DKUCH NORDV-08 SUCH SV-09 WW-09 Mathoaka´s Vårvind S28212 f.2004-03-18 

Mkt välbyggd tik härligt & uttr, mörka ögon, stark rygg, utm skulderläge, långbröstkorg m 

bra förbröst, utm benstomme, utm rörelser men markerar ngt, utm temp vacker päls. 

Chkl R  Äg: Von Holten Elise 

 

SUCH Mohinhi´s Izza Is Incognito S33878/2006 f. 2006-03-31 

Mkt välbyggd tik m härlig siluette , vackert huvud, utm överlinje, lång bröstkorg, lång 

lårlinje, kort hass, bra mellan händer & tassar, rör sig väl, mkt välbalanserad. 

Chkl 2 Ck Btkl R  Äg: Gustafsson Maria 

 

NUCH SUCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 2005-09-05 

Söt fem tik, vackert välskuret huvud, för mig i knubbigaste laget, härlig benstomme, utm 

mellanhänder & tassar, bra vinkl runt om, rör sig mkt välbalanserat, vänligt temp. 

Chkl 4  Äg: Hemming Pia 

 

DKUCH NORDV-06 NUCH SUCH  Zir Ozzy´s  Mississippi  Queen  

S59611/2005     f. 2005-09-03 

En mkt välgående & balanserad tik, härlig könsprägl, vackert fem huvud, härligt skulderläge, 

bra vinkl runt om, rör sig mkt väl & effektivt, utm temprament. 

Chkl 3 Ck Btkl opl  Äg: Undebeck Catrine 

 

 

 

Avelsklass 

 

INTUCH  NORDUCH  Mathoaka´s Eihwaz Av Runa S51531/2001 f. 2001-08-24 

Modertiken har lämnat sin höga kvalité på sina 4 avkommor bla Bir tiken, 4 komb, vackra 

hundar, välkroppade bra extremeteter, tevligt temprament, 4 döttrar för kvalitén vidare tik 

ägaren önskas lycka till även i framtiden. 

Avelskl 1 Bästa avelsgrupp  Äg: Undebeck Catrine 

 

Uppfödare 

 

UPPFÖDARE: UNDEBECK CATRINE FORSHEDA, KENNEL ZIR OZZY´S 
Grupp bestående av 1+3 alla utm könsprägl vackra hundar, bra kroppar, härliga rörelser, uppf 

gratuleras. Önskas lycka till i sitt fortsatta avels arbete. 

Uppfkl 1  Hp  Bästa grupp 

 

 

UPPFÖDARE: LINTONSSON RUTH HÄRRYDA, KENNEL KNOCKANDO´S 

Grupp bestående av 4+0 alla m vackra huvuden åldrar ifrån 21mån-9år uppfödaren önskas 

lycka till även i fortsättningen. 

Uppfkl 1  Hp  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


