
Österbybruk special                                       Domare Yvonne Brink hanar, Anette 

Edlander, tikar 

 

 

Valpklass 1  

4-6 mån 

Hanar 

  

Artemis Cerberus SE16164/2010 f. 100121 

Välsk huv. Bra prop. Utm ögonfärg & form. Bra öron. Bra kroppsprop. För dagen överbyggd. För 

åldern bra front bra benstomme kunde ha ngt mera vinklar. Tåvid. Rör sig bra fram behöver få 

mera längd bak. Bra päls & färg. Trevligt visad 

Valpkl 2 Hp  Äg. Theimer Monica 

 

Dragongårdens Qrumelur At Xmas SE14062/2010 f. 091219 

Mask huvud skallenpartiet behöver breddas ngt. utm ögonfärg. Bra kroppsprop. Medelkraftig 

benstomme. Tillräckligt vinklad. Behöver breddas ngt i bröstkorgen. Rör sig med bra steglängd 

fram behöver få mera längd bak. Bra päls & färg. Trevligt visad 

Valpkl Opl  Äg. Abrahamsson Camilla 

 

Hjerpegården Orion Of Darkness SE12163/2010 f. 091203 

Huvud med bra prop. Bra burna ögon. Ngt ljusa ögon. Bra skulderläge för åldern bra förbröst. 

Välkoppad med väl välv bröstkorg medelkraftig benstomme tåvid. För dagen ngt överbyggd. 

Kunde ha ngt mer vinklar bak. Rör sig bra fram ngt kort bak. Bra päls & färg. Trevligt visad 

Valpkl 3 Hp  Äg. Hagelin Birgitta 

 

Knickerbockers Luriga Lapis SE18101/2010 f. 100115 

Mask huvud bra skallparti. Ngt ljusa ögon ngt lösa ögonkanter i övrigt bra nosparti. Bra hals & 

skuldra & kroppsprop. Bra bröstkorg. Överbyggd. Bra benstomme. Skulle vara mer vinklad bak. 

Rör sig bra fram kort bak m instabila hasleder bra päls välvisad 

Valpkl 4  Äg. Larsson Zophie 

 

Knickerbockers Maffiga Magnetit SE18100/2010 f. 100115 

Huvud m bra prop. Välplac välburna ögon. Bra ögonfärg & form. Bra hals. Genomvinklad front  

m bra förbröst. Bra benstomme. Ngt veka mellanhänder & veka tassar. Skulle ha mer vinklar bak. 

Rör sig bra fram kort stötigt bak med instabila hasleder. Välvisad bra päls 

Valpkl R  Äg. Järleskog Petter 

 

Lilla Äventyrets Galileo SE18309/2010 f. 100112 

Välskuret huvud m bra prop. Välburna ögon bra ögonfärg & form. Bra nosparti ngt framskjuten i 

skuldra. Bra bröstkorg. Medelkraftig benstomme mjuka mellanhänder tåvid. Välvinklad. Rör sig 

för åldern utmärkt till alla delar. Välvisad Bästa hanvalp 

Valpkl 1 Hp  Äg. Pia Hemming 

 

Valpkl 11 

6-9 mån 



Hanar 

 

 

Vindarna’s Calypso S67864/2009 f. 091124 

Mask huvud ngt ljusa ögon bra öron. Kunde vara ngt mer utfylld under ögonen. Bra prop bra 

benstomme & vinklar bra kors, bröstkorg & förbröst, kunde ha ngt mer knävinkel. Rör sig utm 

med stark rygg. Ngt blyg. 2- Bästa hanvalp 

Valpkl 1 Hp  Äg. Pålsson Anna-Karin 

Hanar 

 

Gep’s Big Bear’s White Thunder S37258/2009 f. 090417 

Kraftfullt huvud harmoniskt uttryck välburna ögon ngt ljusa ögon mkt bra nosparti & underkäke. 

Vacker överlinje. Bra skulderläge. Ngt rak överarm. Bra förbröst. Ngt kort kors. Bra benstomme 

kunde ha ngt bredare lår & bättre knävinkel. Rör sig med utm stegläng ngt instabila hasleder. 

Glad svans ej i full päls 

Junkl 1 Jkk 3  Äg. Hagelin Birgitta 

 

Gep’s Big Bear’s White Wolf S37255/2009 f. 090417 

Mask huvud m bra prop. Välburna ögon. Ngt ljusa ögon. Bra nosparti bra skulderläge ngt rak i 

överarmen. Välutveckl förbröst. Välkroppad. Bra benstomme. Kunde ha ngt mer knävinkel. Rör 

sig utmärkt till alla delar med fasta leder & stark rygg. Bra päls & färg. välvisad 

Junkl 1 Junkk 1 Ck  Äg. Ekström Persson Gina 

 

Grand Bergers Colombia S20373/2009 f. 090301 

Mask kraftfullt m bra prop. Ljusa ögon. Ngt lösa ögonkanter. Bra nosparti välpigm i munnen men 

läsa läppfickor. Välburna öron. Bra skuldra ngt rak överarm. Bra bröstkorg. Kraftigt sluttande 

kors & underställd, vilket påverkar rörelserna bak, som är bundna. Bra benstomme. I fällning. 

välvisad 

Junkl 2  Äg. Sundberg Monica 

 

Kairo’s Love Löwe Of Lion-Dream S55002/2009 f. 090618 

Mask huvud m bra prop. Mellanbruna ögon. Ngt lösa ögonkanter. Kunde vara ngt mer utfylld 

under ögonen. Bra hals & skuldra. Rak överarm trång i fronten. Bra bröstkorg. Kunde ha ngt 

mera benstomme skulle ha mera vinklar i knä & has. Måste som helhet bli stabilare bråde fram & 

bak. Välvisad välskött päls 

Junkl 2  Äg. Ekerdal Christina 

 

Lejonklippans Äkkinen Utan H S47183/2009 f. 090629 

Välskuret huvud m harmoniskt uttryck. Bra prop bra ögonfärg & form. Välburna ögon bra 

pigment bra hals & skuldra bra förbröst & röstkorg bra kors. Bra benstomme, tillräckliga vinklar. 

Ngt långa platta tassar. Rör sig bra från sidan ngt lösa armbågar. Bra päls struktur & färg. 

välvisad 

Junkl 1 Junkk 2 Ck  Äg. Niiranen Ville 

 

Lejonvinden’s Wackra Wiktor S57620/2009 f. 090824 

Mask huvud välburna ögon bra ögonfärg & form. Behöver fylla ut i nospartiet. Bra hals & 

skuldra & förbröst. Bra överlinje & kors. Medelkraftig benstomme. Kunde ha ngt mer knävinkel. 



Rör sig bra fram & bak men behöver få lite mer kraft i steglängden. Bra päls. Välvisad. 

Fortfarande mkt valp 

Junkl 1 Junkk R  Äg. Holmqvist Irene 

 

Racystar Emperor S57848/2009 f. 090710 

Huvud m bra prop men behöver bli ngt kraftfullare. Välburna öron mellan bruna ögon med fint 

uttryck. Behöver bli mer utfylld under ögonen. Bra pigment. Bra skuldra. Rak överarm. Bra 

kroppsprop. Bra benstomme kunde ha mer knävinkel. Rör sig m bra steglängd. Men är vid i 

fronten. Bra pälskvalité. Ännu mkt valp 

Junkl 2  Äg. Andreassen Trine 

 

Skjaergaardens Crazy Love S45584/2009 f. 090315 

Mask huvud välburna öron ljusa ögon behöver bli mer utfylld under ögonen. Bra hals & skuldra. 

Rak överarm, trång i fronten. Flat bröstkorg. Tillräckl bröstdjup. Medelkraftig benstomme. 

Kunde vara ngt mer vinklad bak. Välvd över ryggen i rörelse. Bra pälskvalité. Behöver få tid på 

sig att växa i sin kropp 

Junkl 3  Äg. Ekesäter Eva-Charlott 

 

Vallonbygdens Crazy In Beer S22667/2009 f. 090308 

Mask huvud bra prop. Välburna ögon. Mörkbruna ögon. Mkt bra underkäke. Bra hals & skuldra. 

Rak överarm. Bra kroppsprop. Välutvecklad bröstkorg. Bra benstomme. Tåvid. Rör sig m bra 

steglängd men instabila hasleder. Ännu lös bra. Bra päls välvisad glad svans 

Junkl 1 Junkk 4  Äg. Sjöberg Monica, Eriksson Catrin 

 

Dragongårdens Darwin At Xmas S12230/2009 f. 081218 

Välskuret huvud vackert uttryck & prop. Bra ögonfärg & form. Välburna öron. Bra hals & 

skuldra – hela fronten välutvecklad. Bra bröstdjup. Ngt kort kors. Bra benstomme. Låret skulle 

vara ngt bredare & bättre vinklat knä. Bra pälskvalité. Rör sig bra fram kunde ha mera kraft bak 

Ukl 1 Ukk 2 Ck  Äg. Junehall Petra 

 

Lilla Äventyrets Dactil S23239/2009 f. 090210 

Mask huvud som behöver breddas ngt. bra prop i huvudet. Välburna öron. Ljusa ögon. Bra 

skuldra men ännu trång i fronten. Bra kroppsprop. Medelkraftig benstomme ngt mer knävinkel 

önskas. Rör sig väl från sidan men fasta hasleder. Bra pälskvalité 

Ukl 1 Ukk R  Äg. Gustafsson Maria 

 

Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210 

Mask huvud bra prop. Ljusa ögon stör. Kunde vara ngt mer utfylld under ögonen. Bra hals & 

skuldra. Ngt rak överarm. Bra kroppsprop. Kunde ha ngt mer rundad bröstkorg. Bra benstomme. 

Rör sig bra bak ännu mkt löst fram bra pälskvalité välvisad 

Ukl 1 Ukk 4  Äg. Svedugård Pia 

 

Martenlake’s Bolli’s Valp S15598/2009 f. 090113 

Välskuret huvud välburna öron ngt ljusa ögon men bra ögonform. Välutfyllt nosparti. Bra hals. 

Härligt välutvecklad front bra kroppsprop. Mkt bra bröstkorg. Bra hasvinkel kunde ha ngt mer 

knä. Rör sig utmärkt från sidan men ngt lösa armbågar ngt instabila hasleder. Bra pälskvalité 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl R  Äg. Zedig Tim 



 

Villmobackens Gösta S19496/2009 f. 090201 

Mask huvud bra prop skalle & nos men behöver bli lite mer utfylld i nospartiet. Bra ögonfärg & 

form. Välburna ögon. Bra kroppsprop. Bra skulderläge rak överarm bra förbröst bra kors 

medelkraftig benstomme tåvid. Kunde ha ngt mer knävinkel. Rör sig bra men ännu ngt lös fram. 

Bra pälskvalité 

Ukl 1 Ukk 3 Hp  Äg. Rauséus Jan 

 

Fairytroll’s Gorakiki mayfly S45507/2007 f. 070609 

Välskuret huvud ljusa ögon välburna öron bra nosparti & underkäke bra prop. Kraftig hals bra 

skuldra ngt rak överarm. Bra förbröst. Bra kroppsproportioner. Bra benstomme & vinklar. En 

vältypad hund som måste läras att gå i trav och inte passgång. Ngt eftergivande rygg. Bra päls 

Ökl 1  Äg. Lindback Berit 

 

Gep’s Big Bear’s Italian Stallion S35718/2007 f. 070409 

Mask kraftfullt huvud välburna öron bra ögonfärg men lösa ögonkanter stör. Bra nosparti & 

underkäke kunde ha bättre mask. Välkroppad med bra förbröst ngt sänkt i rygglinjen. Bra 

benstomme. Tåvid i stående kohasig rör sig bra från sidan trångt bak & lösa armbågar. Bra 

pälskvalité 

Ökl 1 Ökk 4  Äg. Ekström Persson Gina 

 

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

Mask huvud bra prop ngt ljusa ögon kunde vara mer utfylld under ögonen. Välburna öron. Bra 

hals & skuldra ngt trång i fronten. Bra överlinje & bröstdjup. Tåvid. Kunde ha ngt mer knävinkel. 

Medelkraftig benstomme. Kunde i rörelse ha ngt mera kraft bak måste bli fastare fram. Bra päls 

Ökl 1  Äg. Petersson Anne-Marie 

 

Grindvaktens High-Minded Glh S39986/2008 f. 080421 

Har en skada i huvudet med intyg 17/4-2009 vet Sara Fors. Maskulint huvud m bra prop. 

Tendens till ramsnos. Bra ögonfärg. Välburna öron. I stående bra överlinje. Bra skulderläge. Rak 

i överarmen, trång i fronten bra bröstdj. Medelkraftig benstomme. Tåvid veka mellanhänder. Rör 

sig bra från sidan måste bli fastare fram. Svanen skulle bäras bättre. Bra päls 

Ökl 1  Äg. Ytterskog Susanne 

 

Hjerpegården Romeo af Borbein S70970/2007 f. 071202 

Mask kraftfullt huvud bra prop ljusa ögon, välburna öron ngt tunga. Kunde vara ngt mer utfylld 

under ögon. Bra överlinje i stående. Bra skulderläge. Bra kroppsprop. Medelkraftig benstomme 

kunde vara bättre vinklad bak. Skulle ha mera schwung i rörelse & behöver bli fastare fram. Bra 

päls & välvisad 

Ökl 1  Äg. Ytterskog Susanne 

 

Johannesdals Azo Yellow Lemon S32533/2008 f. 080419 

Mask huvud m bra prop. Ngt ljusa ögon, öppna nedre ögonlock stör. Välburna öron. Bra nosparti 

& underkäke. Bra skuldra ngt rak överarm välformad bröstkorg medelkraftig benstomme. För 

dagen ngt överbyggd. Kunde ha ngt mera vinklar bak. Behöver få mer temperament i rörelse & 

fastare fram. Bra pälskvalité 

Ökl 1   Äg. Wiregård Anne 



 

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

Välskuret huvud mkt bra detaljer ljusa ögon stör uttrycket ngt. bra nosparti underkäke kunde vara 

mer utfylld under ögonen. Mkt bra överlinje. Välvinklad front & bra förbröst bra kroppspop & 

benstomme. Kunde ha ngt mer hasvinkel. Rör sig ändå förtjänstfullt & stark rygg. Bra päls. 

Ganska bra svans 

Ökl 1 Ökk 2 Ck  Äg. Lintonsson Ruth 

 

Kungslejonets Atlet S34078/2008 f. 080320 

Mask huvud mellanbruna ögon. Bra öron men ngt tunga. Kunde vara ngt mer utfylld under 

ögonen. Bra hals & skuldra. Ngt flat i bröstkorgen. Bra bröstdjup. Bra benstomme till storleken. 

Knapp vinklad bak låret skulle vara bredare. Bra pälskvalite tendens till ngt kort kropp. Behöver 

ha mer kraft bak i rörelse mkt lös fram behöver få mer substans som hanhund 

Ökl 2  Äg. Rudholm Claes-Göran 

 

Kungslejonets Attila S34077/2008 f. 080320 

Mask huvud m bra prop. Välburna öron mellanbruna ögon bra pigment bra hals & skuldra rak i 

överarmen & outvecklad i fronten. Bra bröstdjup. Bra kors. Medelkraftig benstomme kunde vara 

bättre vinklad i knät. Rör sig krabbande mkt lös fram. Behöver få mer massa som hane. Bra 

pälskvalité välvisad 

Ökl 2  Äg. Ahlgren Marie 

 

Sjöqildas Barabbas Son Of Future S22214/2008 f. 080210 

Mask huvud ngt ljusa ögon bra öron. Ngt lösa ögonkanter. Ngt löst skinn i huvudet. Bra nosparti 

& underkäke. Bra bröstdjup. Bra skulderläge men outvecklad & trång i fronten bra kors. Bra 

benstomme. Knapp vinklad bak. Rör sig mkt stelt bak m mkt instabila hasleder & mkt löst fram. 

Visas i ngt lågt hull. Bra pälskvalité 

Ökl 3  Äg. Blom Annelie 

 

Sjöwildas Eminem S68287/2007 f. 071029 

Välskuret huvud m bra prop skalle & nosparti. Bra underkäke. Bra ögonfärg & form. 

Välutvecklad front med bra bröstkorg. Bra benstomme & vinklar, veka mellanhänder. Tåvid. Rör 

sig med bra steglängd ngt eftergivande rygg. Bra svans 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Blom Annelie 

 

Villmobackens Forest Gump S16637/2008 f. 080106 

Välskuret huvud m bra prop. Harmoniskt uttryck. Bra ögon & öron, nosparti, bra underkäke 

välutvecklad front bra kroppsprop medelkraftig benstomme. Tillräckligt vinklad. Rör sig m bra 

steglängd. Stark rygg. Bra pälskvalité men ej i full päls 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 3 Cert  Äg. Frönestedt Kerstin 

 

Villmobackens Franz Jäger S16635/2008 f. 080106 

Mask huvud utm ögonfärg, ngt lösa ögonkanter skulle vara mer utfylld i nospartiet välburna öron 

bra hals & skuldra ngt rak i överarmen. Bra förbröst & kroppsprop. Bra bröstdjup, bra kors 

medelkraftig benstomme veka mellanhänder tåvid kunde ha ngt bredare lår & bättre knävinkel. 

Rör sig bra bak tåtrång fram med lösa armbågar ngt hög svans 

Ökl 1 Ökk R  Äg. Raséus Jan 



 

SE UCH Amazing Noisy’s Atlas S15086/2007 f. 070114 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 3 Cert  Äg. Helen Andersson 

 

NO UCH NO V-07 SE UCH Bölelejonet First Edition S68523/2005 f. 051115 

Välskuret huvud harmoniskt uttryck genomgående bra detaljer. Härligt front, bra kropp, 

benstomme & vinklar. Rör sig spänstigt & temperamentsfullt. Bra päls. Trevlig champion 

Chkl 4 Ck  Äg. Krigh Anne-Marie 

 

FI UCH SE UCH Dragongårdens Clint Eastwood S68547/2006 f. 061030 

Välskuret huvud bra prop. Ngt ljusa ögon. Välkroppad bra front bra kors bra benstomme & 

vinklar. Ngt veka mellahänder tåvid. Rör sig m bra steglängd ngt trångt bak. Bra päls. Trevlig 

champion! 

Chkl 3 Ck Bhkl 4  Äg. Lutz Helena 

 

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

Välskuret huvud harmoniskt uttryck med fina detaljer välkroppad härlig front mkt bra 

genomvinkling. Bra benstomme & vinklar. Rör sig förtjänstfullt. Trevlig champion! 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIR  Äg. Ekström Persson Gina 

 

C.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

Välskuret huvud balanserat uttryck. Bra hals. Härlig front med bra genomvinkling. Bra kropp & 

benstomme ngt tåvid tillräckl. Vinklad bak. Rör sig bra till alla delar. Kunde bära sin svans 

bättre. Bra päls. Trevlig champion! 

Chkl 2 Ck Bhkl 2  Äg. Junehall Petra 

 

DK UCH SE UCH Vallonbygdens Born To Run S12471/2006 f. 051213 

Mask kraftfullt huvud m bra prop. Välburna öron. Bra hals & skuldra. Välutvecklat förbröst bra 

kroppsprop. Bra benstomme & vinklar. Tåvid. Faller framåt & kunde ha lite mer temperament i 

rörelse. Bra päls. Trevlig champion! 

Chkl R Ck  Äg. Sjöberg Monica  

 

FI UCH SE UCH Björntassens Himmler S51221/2002 f. 000808 

10,5 veteran still going strong. Härligt huvud harmoniskt uttryck vackra detaljer. Håller 

fortfarande i hela kroppen. Bra benstomme & rörelser bra päls 

Vetkl 1 Ck  Äg. Elfving Irene 

 

C.I.B CH CH NORDUCH Lejonklippans Humpty Dumpty S22065/2002 f. 020215 

8.5 år. Välskuret huvud m harmoniskt uttryck m bra detaljer. Välkroppad m bra front. Bra 

benstomme & vinklar. Rör sig bra fram bra steglängd bak men har problem periodvis pga skada i 

bakdelen. Som helhet still going strong 

Vetkl 2 Ck  Äg. Lutz Helena 

 

 Tikar 

 Valpar 

 

Artemis Chimaira SE16166/2010 f. 100121 



Feminint välskuret huvud med bra prop. Välpigmenterad. Välplacerade öron tillräcklig hals 

tillräckligt vinklad fram & bak välfyllt förbröst rör sig mycket valpigt men helt ok för åldern 

trevligt temperament välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Smedbakken Ros-Marie 

 

Bölelejonet Qandalini SE14378/2010 f. 091224 

Välskuret feminint huvud m utm proportion. Välpigmenterad välplacerade välburna öron 

tillräcklig hals tillräckligt vinklad fram & bak ngt mjuka mellanhänder rör sig ok för åldern 

trevligt temperament välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Persson Johanna 

 

Bölelejonet Qandida SE14374/2010 f. 091224 

Feminint huvud härligt uttryck bra pigment ngt högt ansatta öron, bra hals & överlinje, tillräckligt 

vinklad fram & bak ngt mjuka mellanhänder & flata tassar rör sig m mkt lösa hasor för dagen fr 

sidan ok f åldern, välpresenterad, trevligt temperament 

Valpkl Opl  Äg. Ekberg Edvard 

 

Bölelejonet Qarissma SE14377/2010 f. 091224 

Feminint välskuret huvud välplacerade välburna öron bra hals & överlinje, fina tassar tillräckligt 

vinklad fram & bak rör sig ngt tå-trångt fram & bak ok från sidan trevligt temperament 

välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Krigh Anne Marie 

 

Bölelejonet Qharma SE14371/2010 f. 091224 

Feminint huvud ngt runda ögon, välpigmenterad, välplac öron, bra hals & överlinje, goda vinklar 

fram & bak, ännu ngt flat i bröstkorg, rör sig parallellt upp & ner fina tassar rör sig bra fr sidan 

trevligt temperament välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Parmenstedt Marika 

 

Dragongårdens Qornelia At Xmas SE14066/2010 f. 091219 

Feminint välskuret huvud välutvecklad underkäke, välplac öron välpigmenterad, bra bröstkorg 

tillräckligt vinklad bak, bra ben & tassar aning trång fram & bak, trevligt temperament 

välpresenterad 

Valpkl 4 Hp  Äg. Forsner Annelie 

 

Knickerbockers Kaxiga Karneol SE18093/2010 f. 100115 

Vackert feminint välskuret huvud m bra proportioner välplacerade välburna öron mörka fina 

ögon utm hals & överlinje goda vinklar fram & bak rör sig mkt bra från alla håll för sin ålder 

välpresenterad trevligt temperament 

Valpkl Opl Hp  Äg. Göthberg Marie, Andersson Pirkko 

 

Knickerbockers Rufsiga Rubin SE18096/2010 f. 100115 

Vackert feminint välskuret huvud kunde vara ngt stramare i nedre ögonlocken, välpigmenterad 

mörka fina ögon välplac välburna öron, utm hals & överlinje goda vinklar fram & bak bra ben & 

tassar, rör sig ännu mkt valpigt men ok för ålder trevligt temperament välpresenterad 

Valpkl 3 Hp  Äg. Andersson Pirkko 

 



Knickerbockers Sagolika Safir SE18097/2010 f. 100115 

Vackert feminint välskuret huvud mörka vackra ögon välplac välburna öron utm hals & överlinje 

goda vinklar fram & bak rör sig bra för åldern bra ben m fina tassar trevligt temperament, 

välpresenterad 

Valpkl Opl Hp  Äg. Strier Matilda 

 

Knickerbockers Tuffa Turmalin SE18092/2010 f. 100115 

Vackert feminint välskuret huvud mörka vackra ögon, bra hals överbyggd bak, ngt muskelfattiga 

lår, rör sig mkt instabilt & underställt bak bra ben & tassar, trevligt temperament välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Marjeta Anette 

 

Lejonvindens Yummie Mint Kiss SE12714/2010 f. 091215 

Vackert välskuret huvud med utm proportioner mörka vackra ögon välpigmenterad välplac 

välburna öron utm hals bra överlinje, goda vinklar fram & bak, bra ben & tassar, härligt förbröst, 

rör sig mkt bra för åldern flott siluett trevligt temperament, välpresenterad. Bästa tikvalp Bästa 

valp 

Valpkl 1 Hp 

 

Lejonvindens Yummie Yam Yam SE12713/2010 f. 091215 

Vackert feminint välskuret huvud m utm proportioner, mörka vackra ögon, välpigmenterad, 

välplacerade välburna öron utm hals & överlinje goda vinklar fram & bak bra ben & tassar rör sig 

mkt bra för ålder flott siluett, trevligt temperament, välpresenterad 

Valpkl 2 Hp  Äg. Junehall Petra 

 

Lilla Äventyrets Gemini SE18313/2010 f. 100112 

Vackert feminint välskuret huvud mörka vackra ögon välpigmenterad välplacerade välburna 

öron, utm hals & överlinje goda vinklar fram & bak bra bröstkorg gott förbröst bra ben & tassar 

flott siluett, välpresenterad, trevligt temperament 

Valpkl R Hp  Äg. Hemming Pia 

 

 

                                                        Valpkl 11 6-9 mån 

 

Gep’s Big Bear’s Swift Hawk SE12621/2010 f. 091127 

Vackert feminint huvud välpigmenterad välplac öron bra hals, lite överbyggd för dagen 

tillräckligt vinklad bak, bra ben och tassar gott förbröst välpresenterad trevligt temperament 

Valpkl 3 Hp  Äg. Ahrén Ludvig 

 

Knockandos Winther In Salinas S67089/2009 f. 090912 

Bra huvud mörka ögon välplac välburna öron bra hals & överlinje tillräckligt vinklad bak, bra 

bröstkorg, välutvecklat förbröst mkt trång bak, ngt löst fram välpresenterad trevligt temperament 

Valpkl 4 Hp  Äg. Lintonsson Ruth 

 

Källtorps Annemona S61044/2009 f. 090912 

Feminint bra huvud välpigmenterad, välplac välburna öron, bra hals & överlinje goda vinklar 

fram & bak bra ben & tassar rör sig bra när hon vill, välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Eklund Karin 



Källtorps Asta S61043/2009 f. 090912 

Vackert feminint huvud härligt uttryck bra underkäke, välplacerade välburna öron, bra hals & 

överlinje goda vinklar fram & bak bra ben & tassar välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Eklund Karin 

 

Lilla Äventyrets Fantasia S60585/2009 f. 090910 

Vackert feminint välskuret huvud välpigmenterad välplac välburna öron, bra hals & överlinje 

goda vinklar fram & bak bra ben & tassar rör sig bra för åldern välpresenterad 

Valpkl 2 Hp  Äg. Skärström Patrick 

 

Lilla Äventyrets Farinella S60586/2009 f. 090910 

Vackert feminin välskuret huvud kunde ha mörkare ögon välplacerade välburna öron utm hals & 

överlinje god avinklar fram & bak, bra ben & tassar rör sig mkt bra för åldern flott siluett trevligt 

temperament 2 bästa tikvalp 

Valpkl 1 Hp  Äg. Källström Lena 

 

Racystar Glossy S59906/2009 f. 090901 

Feminint huvud som kunde vara ngt elegantare välplacerade välburna öron bra hals, goda vinklar 

fram & bak bra ben & tassar, rör sig parallellt bak ngt brett och löst fram, helt ok för åldern. 

Välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Andreassen Trine, Persson Bertil 

 

Vindarna’s Cassandra S67866/2009 f. 091124 

Vackert feminint huvud, ngt trång i bettet, mörka vackra ögon. Välpigmenterad välplacerade 

välburna öron bra hals & överlinje goda vinklar fram & bak, bra ben & tassar rör sig bra när hon 

vill, välpresenterad 

Valpkl Opl  Äg. Pålsson Anna-Karin 

 

Vindarna’s Cloette S67865/2009 f. 091124 

Feminint välskuret huvud välpigmenterad välplacerade välburna öron utm hals & överlinje 

tillräckligt vinklad bak gott förbröst bra ben & tassar rör sig bra för åldern trevligt temperament 

välpresenterad 

Valpkl R  Äg. Gabrielsson Iréne 

 

 Tikar 

 

Grand Bergers Mirakel S20379/2009 f. 090301 

Feminint ganska bra huvud ngt ljusa ögon bra hals ngt mjuk överlinje aning lång i ländparti goda 

vinklar fram & bak bra bröstkorg, ger ett lite lågställt intryck ok päls 

Junkl 1  Äg. Glanshed Annica 

 

Grindvaktens Move To The Hill S51345/2009 f. 090706 

Vackert feminint huvud som kunde vara ngt elegantare i skallen mörka ögon välplac öron bra 

hals ngt överbyggd för dagen tillräckl vinklar bak rak överarm, ba ben & tasar rör sig ngt kort 

underställd fr sidan trång bak, ok päls välpresenterad 

Junkl 1  Äg. Axenhag Mikael 

 



Lejonvindens Wackra Wera S57622/2009 f. 090824 

Vackert feminint huvud mörka vackra ögon välplac välburna öron utm hals för dagen ngt 

överbyggd tillräckl vinklad bak bra ben & tassar ngt kort kors, rör sig ok fr sidan mkt trångt bak 

välpresenterad 

Junkl 1 Junkk R  Äg. Våxlägd Cecilia 

 

Lejonvindens Wackra Winnie S57624/2009 f. 090824 

Vackert feminint välskuret huvud mörka ögon välpigmenterad välplac välburna öron bra hals 

kort kors tillräckl vinklad bak bra bröstkorg ngt rak överarm bra ben & tassar rör sig bra från 

sidan väl stolt över sin svans välpresenterad 

Junkl 1 Junkk 4  Äg. Hallgren Gunilla 

 

Lilla Äventyrets Electra S16118/2009 f. 090320 

Vackert feminint huvud välpigmenterad välplac välburna öron utm hals & överlinje goda vinklar 

fram & bak behöver fyllas ut i bröstkorgens nedre del, bra ben & tassar rör sig mkt flott & 

vägvinnande fr sidan bra päls, välpresenterad 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl 4  Äg. Gustafsson Maria 

 

Listerlandets Elektra S33134/2009 f. 090426 

Vackert feminint huvud välpigmenterad ngt ljusa ögon mkt ojämnt bett där insissiverna ligger 

innanför på två ställen välplac öron bra hals & överlinje tillräckl vinklad bak gott förbröst rör sig 

bra fr sidan trång bak välpresenterad trev temperament pris pga tändera 

Junkl 3  Äg. Rådén Kent 

 

Vallonbygdens Crazy For Nothing S22670/2009 f. 090308 

Feminint huvud som kunde vara längre i linjerna välplac välburna öron bra hals & rygg knappt 

vinklad bak, ngt flat bröstkorg rör sig mkt bra fr sidan aningen trång upp & ner pälsen har mkt 

tovor för dagen & kunde vara bättre urborstad, välpresenterad 

Junkl 1 Junkk 3  Äg. Eriksson Catrin 

 

Vallonbygdens Crazy Girl Mdb Shiku S22672/2009 f. 090308 

Vackert feminint huvud mörka ögon välpigmenterad välplac välburna öron utm hals & överlinje 

goda vinklar fram & bak, behöver fylla ut mer i bröstkorgens nedre del, ngt rak överarm kort kors 

rör sig bra fr sidan välpresenterad 

Junkl 1  Äg. Strandberg Tommy 

 

Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f. 090308 

Vackert feminint huvud som dock kunde vara aningen elegantare mörka fina ögon välplac 

välburna öron utm hals & överlinje, välvinklad bak gott förbröst bra ben & tassar rör sig bra från 

alla håll, välpresenterad 

Junkl 1 Junkk 2 Ck  Äg. Trouin Jennie 

 

Artemis Brynhild S50271/2008 f. 080721 

Vackert feminint välskuret huvud m bra prop. Välpigmenterad välplac välburna öron bra hals ngt 

överbyggd f dagen tillräckl vinklad bak, gott förbröst, rör sig mkt instabilt fram bra fr sidan 

välpresenterad 

Ukl 1  Äg. Smedbakken Rose-Marie 



 

Cevitas Rock An’ Roll Angel S47007/2008 f. 080608 

Feminint välskuret huvud mörka vackra ögon välplac välburna öron utm hals & öv.linje goda 

vinklar fram & bak bra bröstkorg & förbröst rör sig mkt bra fr sidan aning trång bak, 

välpresenterad 

Ukl 1  Äg. Skärström Jane 

 

Dragongårdens Daphne At Xmas S12238/2009 f. 081218 

Fem bra huvud mö ögon välplac välburna öron utm hals bra öv. Linje tillräckli vinklad bak ngt 

rak öv arm kunde ha mer förbröst rör sig mkt bra fr sidan aning trång bak välpresenterad 

Ukl 1  Äg. Åhs Bitte 

 

Dragongårdens Diwa At Xmas S12234/2009 f. 081218 

Vackert fem huvud välplac välburna öron utm hals & öv linje, goda vinklar fram & bak ngt mjuk 

mellanhand rör sig mkt bra fr sidan aning trång bak bra bröstkorg välpresenterad 

Ukl 1 Ukk 2 Ck  Äg. Junehall Petra 

 

Gep’s Big Bear’s Dream Cathcer S57134/2008 f. 080731 

Feminint välskuret huvud kunde ha mörkare mask välplac välburna öron bra hals & öv linje, god 

avinklar bak, ngt flat bröstkorg rak överarm knappt förbröst ngt mjuk mellanhand rör sig mkt 

flott fr sidan trångt bak löst fram välpresenterad 

Ukl 1  Äg. Källström Lena 

 

Gep’s Big Bear’s Little Snowbear S57135/2008 f. 080731 

Feminint huvud som kunde ha mer elegans välplac välburna öron utm hals & överlinje, bra 

bröstkorg, knapp förbröst rak överarm bra ben & tassar rör sig mkt bra från sidan aningen löst 

fram välpresenterad 

Ukl 1 Ukk 4 Hp  Äg. Ekström Persson Gina 

 

Knickerbockers Classic Look S58216/2008 f. 080830 

Vackert feminint välskuret huvud med utm proportioner. Välplacerade välburna öron utm hals & 

överlinje goda vinklar fram & bak bra ben & tassar rör sig mkt flott fr sidan aning löst fram 

välpresenterad 

Ukl 1 Ukk 3 Hp  Äg. Göthberg Marie 

 

Lilla Äventyrets Daphne S23242/2009 f. 090210 

Vackert feminint välskuret huvud m utm proportioner ngt lågt ansatta öron utm hals & överlinje 

välvinklad bak bra bröstkorg knappt förbröst bra ben & tassar rör sig mkt flott fr sidan parallell 

bak ngt lös fram välpresenterad 

Ukl 1 Ukk 1 Ck  Äg. Hemming Pia 

 

Lilla Äventyrets Davida S23240/2009 f. 090210 

Feminint välskuret huvud ngt ljusa ögon välplac välburna öron utm hals & överlinje goda vinklar 

fram & bak bra bröstkorg bra ben & tassar rör sig mkt bra från sidan aning trång bak 

Ukl 1   Äg. Darmell Liza 

 

Bölelejonet Oops Sicket-Kakmonster S42656/2008 f. 080426 



Vackert feminint välskuret huvud m bra proportioner välpigmenterad ngt slarviga öron utm hals 

& öv linje välvinklad  fram & bak utm förbröst bra ben & tassar rör sig mkt bra från sidan 

aningen trång bak. Välpresenterad 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert  Äg. Krig Anne-Marie 

 

Dragongårdens Proud Mary S21376/2004 f. 040303 

Feminint huvud som kunde ha mindre stop & vara ngt elegantare välplac välburna öron utm hals 

& övlinje tillräckligt vinklad bak bra bröstkorg gott förbröst rör sig bra från sidan aning trång bak 

lös fram välpresenterad 

Ökl 1  Äg. Andersson Östlund Carina 

 

Grindvaktens Miranda Mirakel Gzf S58501/2007 f. 070802 

Vackert fem välskuret huvud m bra proportioner mö ögon välplac öron bra hals o övlinje rak bak 

flat bröstkorg tillräckl förbröst bra ben & tassar behöver som helhet ha mer volym trevligt 

temperament 

Ökl 2  Äg. Weström Anders 

 

Hjerpegården Zyanya af Borbein S70975/2007 f. 071202 

En ngt högställd tik m bra prop som dock kunde vara mjukare i sitt uttryck bra hals men f dagen 

ngt korsryggad tillräckl vinklad fram & bak behöver fylla ut i bröstkorgens nedre del kniper i 

armbågarna rör sig bra fr sidan kort steg välpresenterad 

Ökl 2  Äg. Hultman Eva 

 

Knickerbockers Within Temptation S44540/2008 f. 080606 

Vackert fem huvud m bra prop välpigmenterad välplac välburna öron bra hals ngt överbyggd för 

dagen tillräckl vinklad bak saknar förbröst ngt rak öv arm rör sig trevl fr sidan mkt hastrång bak 

behöver stabiliseras välpresenterad 

Ökl 2  Äg. Gomaa Anna 

 

Knockando’s Precious Piemonte S59129/2007 f. 070820 

Vackert fem huvud kunde vara ngt stramare i sitt nedre ögonlock välpigmenterad välplac 

välburna öron bra hals & övlinje goda vinklar bak behöver fylla ut i bröstkorg nedre del ngt rai 

övarm bra ben & tassar rör sig mkt bra från sidan välpresenterad 

Ökl 1  Äg. Stigell Margareta 

 

Kusbolejonet Kamomill S26712/2005 f. 050309 

Vackert fem huvud välpigmenterad välplac välburna öron bra hals aning överbyggd knappt 

vinklad bak bra bröstkorg & förbröst ngt kort svans f dagen rör hon sig mkt oentusiastiskt och 

tungt välpresenterad 

Ökl 2  Äg. Lindberg Annica 

 

Lejonlands Naala S38107/2007 f. 070418 

Vackert fem välskuret huvud mörka vackra ögon välplac välburna öron utm hals & övlinje goda 

vinkl fram & bak gott förbröst bra ben & tassar för dagen rör hon sig orent hon markerar vä fram 

Ökl KEP  Äg. Gabrielsson Iréne 

 

LP1 Lejonvinden’s New Hope To Teddybear S22936/2005 f. 050303 



Vackert feminint välskuret huvud m bra proportioner tillräckl hals bra överlinje goda vinklar 

fram & bak bra ben & tassar, rör sig mkt bra från sidan, trång bak bra ben & tassar välpresenterad 

Ökl 1 Ökk R  Äg. Skilberg Kristina 

 

Lilla Äventyrets Capella S17646/2008 f. 080107 

Vackert fem huvud som kunde vara ngt elegantare välpigmenterad välplac välburna öron utm 

överlinje välvinklad fram & bak bra bröstkorg gott förbröst välställda ben fina tassar rör sig mkt 

flott fr sidan, flott siluett välpresenterad 

Ökl 1 Ökk 2 Ck  Äg. Hemming Pia 

 

Lilla Äventyrets Cassiopeia S17645/2008 f. 080107 

Vackert välskuret fem huvud välplac välburna öron välpigmenterad utm hals & övlinje välvinkl 

fram & bak bra bröstkorg utm förbröst välskurna ben fina tassar rör sig utm från alla håll 

Ökl 1 Ökk 3 Ck  Äg. Abrahamsson Cecilia 

 

Sjöwildas Fenja Daughter Of Future S22215/2008 f. 080210 

Vackert fem välskuret huvud kunde vara ngt mörkare i ögonen bra hals & övlinje tillräckl vinklad 

bak bra bröstkorg bra ben & tassar de mest välställda frambenen hittills idag rör sig bra från sidan 

parallellt bra i fram välpresenterad 

Ökl 1 Ökk 4  Äg. Blom Annelie 

 

Sjöwildas Glitter S14170/2006 f. 051214 

Vackert fem huvud kunde ha ngt mörkare ögon utm hals & överlinje goda vinklar fram o bak 

tillräckl förbröst, välskurna ben m fina tassar rör sig mkt bra från alla håll, välpresenterad trevligt 

temperament 

Ökl 1   Äg. Rydén Annakarin 

 

Svansboden’s Sjövilda Xtra S67670/2007 f. 071006 

Feminint huvud som kunde ha mer elegans & mer underkäke tillräckl hals bra rygg, ngt lång i 

ländpartiet tillräckl vinklad fram & bak smal & flott bröstkorg, kniper med armbågarna skulle 

önska mer benstomme & massa som helhet 

Ökl 2  Äg. Blom Annelie 

 

SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704 

Feminint huvud som kunde ha mer elegans välplac välburna öron utm hals & överlinje välvinklad 

fram & bak ngt mjuk mellanhand kunde ha lite underull rör sig bra välpresenterad 

Chkl 4 CK  Äg. Östlund Malin 

 

SE UCH SE VCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005 f. 050725 

Vackert feminint huvud bra prop välplac välburna öron utm hals & överlinje goda vinklar fram & 

bak välutveckl förbröst välställda ben flott siluett välpresenterad rör sig bra 

Chkl R  Äg. Forsner Annelie 

 

DK UCH FI UCH FI V-09 NO UCH NO V-07 NORD UCH NORD V-09 SE UCH 

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

Feminint välskuret huvud mörka vackra ögon välplacerade välburna öron utm hals & överlinje 

goda vinklar fram & bak bra ben & tassar rör sig bra bra päls välpresenterad 



Chkl 3 Ck  Äg. Eriksson Catrin 

 

NORD UCH Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005 f. 050816 

Feminint huvud m vackra ögon välpigmenterad välplacerade välburna öron utm hals bra rygg 

tillräckl vinklad bak bra bröstkorg välskurna ben bra tassar rör sig ngt kort & underställt från 

sidan välpresenterad 

Chkl Opl  Äg. Haglöf Monica 

 

NO UCH SE UCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 050905 

Feminint huvud m bra proportioner som dock kunde vara ngt elegantare i skallen välplac 

välburna öron utm hals & överlinje välvinklad bak bra bröstkorg välskurna ben, fina tassar rör sig 

mkt flott och marktäckande fr sidan välpresenterad 

Chkl 1 Ck Btkl 1 BIM  Äg. Hemming Pia 

 

FI UC HINT UCH NO UCH NO V-04 SE UCH Skjaergaardens Crazy Nut To Mohinhi 

 S56355/2003 f. 030802 

Vackert fem välskuret huvud m utm prop välplac välburna öron utm hals & överlinje välvinklad 

fram & bak rör sig mkt flott från alla håll flott siluett välpresenterad 

Chkl 2 Ck Btkl 3  Äg. Gustafsson Maria 

 

Enjoy Bear’s Amazing Grace S37970/2002 f. 020526 

Feminint huvud som kunde vara elegantare välplac välburna öron bra hals & överlinje tillräckl 

vinklad bak bra ben & tassar rör sig ngt tungt & oentusiastiskt men välbevarad veteran 

välpresenterad 

Vetkl 2 Hp  Äg. Andersson Pirkko 

 

C.I.B EE CH LT CH NO UCH NORD UCH Martenlakes Mojo Veni Vidi Vici 

 S55533/2001 f. 011010 

Vackert fem välskuret huvud m utm prop välplacerade välburna öron utm hals & övlinje 

välvinklad fram & bak bra ben & tassar ngt rund bröstkorg mkt välgående men välbevarad 

veteran välpresenterad BIM veteran 

Vetkl 1 Ck Btkl R  Äg. Tim Zedig 

 

Uppfödarklass valpar 

 

Knickerbockers kennel: 

Grupp med stor typlikhet i huvud & uttryck välkroppad m bra benstommar. En individ fallerar 

ngt i rörelse 

Uppfkl Hp  Uppfödare: Andersson Pirkko 

 

Lilla Äventyrets Kennel: 

Individer ur två kullar. Mkt lika i uttryck en har ljusa ögon som stör helheten. Bra kroppar & helt 

genomsunda rörelser 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Hemming Pia 

 

Uppfödarklass vuxna: 

 



Gep’s Big Bear’s Kennel: 

4 kombinationer typlika individer m vackra huvuden & uttryck. Välkroppade med bra substans & 

sunda rörelser. I stort sett syns det att uppf har en enhetlig typ. 

Uppfkl Hp  Uppfödare: Persson Ekström Gina 

 

Lilla Äventyrets Kennel 

3 kombinationer. Genomgående typlika individer dock ngt ljusa ögon välkroppade mkt bra 

rörelser 

Uppfkl: Hp  Uppfödare: Hemming Pia 

 

Dragongårdens Kennel 

3 kombinationer huvud & uttryck stöpta i samma form. Bra kroppar sunda rörelser uppf har en 

stor enlighet på sina avkommor. Bästa uppfödargrupp 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Junehall Petra 

 

 Avelsklass 

 

C.I.B DK UCH EE CH FI UCH SE UCH Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

2 kombinationer. Hanen har präglat sin avkomma i huvud. Har nedärvt sina uttryck bra. 

Genomgående bra kroppar & rörelser. Gratulerar! Bästa avelsklass 

Avelskl: 1 Hp  Äg. Junehall Petra 

 

SE UCH Sjö Björnens Äventyr S55058/2008 f. 030824 

Tiken ha till största delen nedärvt uttryck & huvudform. Ljusa ögon stör helheten. Avkommorna 

har genomgående sunda rörelser som sin mor. Ett mkt bra avelsresultat 

Avelskl hp  Äg. Hemming Pia 

 

 

 

 

 


