
Askersund 100814                                       Domare Göran Bodegård Valpar, Jahn Stääv 

vuxna 

 

 

Valpar 

Tikar 

  

Knickerbockers Amorosa Ametist S18098/2010 f. 100115 

Fem valp med trevliga prop. Utm benhöjd. Önskar lite maffigare huvud. Bra skulldra men 

aningen rak överarm. Bra rygglängd. Fritt bakställ som kunde vara lite mer vinklad. Tillt rörelser. 

Ännu fattig i bröstkorgen. Vacker färg o päls 

Valpkl 3   Äg. Katarina Ulvemhed Eivesson 

 

Knickerbockers Rufsiga Rubin S18096/2010 f. 100115 

Tillt tik med utm rörelser från sidan. Önskar ngt bredare huvud. Ngt tätt satta ögon. Lite brant i 

överarmen. Snygga rörelser från sidan trång bak o slarvig fram. Vacker färg o päls 

Valpkl 2  Äg. Pirkko Andersson 

 

Lejonvinden’s Yummie Yam Yam S12713/2010 f. 091215 

Mkt tillt välbyggd tik med härliga prop. Vackert huvud. Lite tunn ännu i främre bröstkorgen. Fin 

halslängd bra överlinje. Ännu mkt outvecklad i fram o bak kärran men får ihop det utm i rörelse 

där hon är imponerande fr sidan, lite slarvig fram, ngt trång bak Bästa valp 

Valpkl 1 Hp  Äg. Petra Junehall 

 

Hanar 

 

 

Wänerlands K-Man Gode S66757/2009 f. 091112 

Mask huvud fin mask korr bett mkt bra skuldra och rygg aningen brant kors välutv bröstkorg bra 

benstomme ngt knappa vinklar bak mkt goda rörelser fint temp 

Junkl 1 Junkk 1 Hp  Äg. Lisbeth Andersson 

 

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

Maskulint huvud korr bett fin mask mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg för åldern bra 

benstomme behöver tid att utveckla mer substans utm rörelser 

Ukl 1 Ukk 3 Hp  Äg. Gina Ekström Persson 

 

Knickerbockers Chino Style S58209/2008 f. 080830 

Maskulint huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg bra benstomme står 

och går ngt fransyskt aningen knappa vinklar bak i övrigt goda rörelser bra temp kunde bära sin 

svans bättre 

Ukl 2  Äg. Tomas Gustafsson 

 

Leonskall’s Kizz Me Claz S30478/2009 f. 090323 

Maskulint huvud bra mask korr bett mkt bra skuldra rygg och kors väl utv bröstkorg bra 

benstomme mkt goda rörelser från sidan ngt trånga bak fint temp 



Ukl 1 Ukk 4  Äg. Ann-Katrin Hansson 

 

Lilla Äventyrets Dactil S23239/2009 f. 090210 

Bra huvud fin mask korr bett mkt bra skuldra rygg och kors mkt bra bröstkorg bra benstomme 

utm rörelser fint temp 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Bhkl 2 Cert R-Cacib  Äg. Maria Gustafsson 

 

JWW-10 Vallonbygdens Crazy In Bear 

Maskulint huvud fin mask korr bett mkt bra skuldra rygg aning brant kors bra bröstkorg bra 

benstomme mkt goda rörelser fint temp 

Ukl 1 Ukk 2 Ck  Äg. Birgitta Hagelin 

 

Knickerbockers Dark Tranquillity S44538/2008 f. 080606 

Maskulint huvud korr bett mkt bra skuldra och rygg bra kors bra bröstkorg ngt trång i fronten 

aningen knappa vinklar bak goda rörelser fint temp 

Ökl 1 Ökk 3  Äg. Tomas Gustafsson 

 

Lejonvinden’s Quality Of Teddybear S40624/2007 f. 070428 

Maskulint huvud korr bett bra skuldra ngt kort överarm mkt bra rygg och kors välutv bröstkorg 

bra benstomme fint temp mkt goda rörelser men rörelsen störs av en aningen hälta på vänster 

fram därav priset 

Ökl 2  Äg. Chanette Söderqvist 

 

Lilla Äventyrets Callisto S17643/2008 f. 080107 

Maskulint huvud korr bett mkt bra skuldra rygg o kors bra benstomme mkt goda rörelser fint 

temp 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl R  Äg. Anna Lindh 

 

Mohinhi’s Kimbo Climbs Kebnekaise S43928/2007 f. 070509 

Maskulint huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors utm bröstkorg bra benstomme mkt goda 

rörelser bra temp 

Ökl 1 Ökk 2  Äg. Veronica Kvistrum 

 

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

Maskulint huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors utm bröstkorg mkt bra benstomme utm 

rörelser bra temp 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIM  Äg. Petra Junehall 

 

FINUCH NO UCH SUCH Teamaides Hjälten Hero S48289/2004 f. 040617 

Mask huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg bra benstomme mkt goda 

rörelser från sidan aningen trång bak fint temp 

Chkl 2 Ck Bhkl 4  Äg. Ulrika Szabo 

 

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

Maskulint huvud korr bett mkt bra skuldra ngt brant kors välutv bröstkorg bra benstomme mkt 

goda rörelser men skjuter upp länden i rörelse fint temp 

Chkl 3  Äg. Monica Sjöberg 



 

Tikar 

 

Con-Cordelias Time To Turn S44360/2009 f. 090607 

Fem huvud korr bett fin mask mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg för åldern bra 

benstomme behöver stabiliseras fram och bak mkt goda rörelser från sidan fint temp 

Junkl 1 Junkk 1 Hp  Äg. Mikael Olsson 

 

Nataqueenies Indus S58334/2009 f. 091006 

Fem huvud fin mask korr bett mkt bra skuldra och rygg aningen brant kors välutv bröstkorg ännu 

nkgt lösa armbågar bra benstomme mkt goda rörelser bra temp 

Junkl 1 Junkk 2  Äg. Ulrika Szabo 

 

Lilla Äventyrets Daphne S23242/2009 f. 090210 

Bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors tillräcklig bröstkorg bra benstomme mkt goda 

rörelser från sidan behöver stabilisera sig bak fint temp 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl R  Äg. Pia Hemming 

 

Lilla Äventyrets Electra S31618/2009 f. 090320 

Mkt bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors tillräcklig bröstkorg mkt goda rörelser 

från sidan kan bli stabilare bak. Fint temp 

Ukl 1 Ukk 2 Hp  Äg. Maria Gustafsson 

 

Lilla Äventyrets Eudora S31620/2009 f. 090320 

Fem huvud korr bett mkt bra skuldra och rygg aningen brant kors tillr bröstkorg bra benstomme 

mkt goda rörelser från sidan ngt trång bak fint temp 

Ukl 1   Äg. Veronica Kvistrum 

 

Mathoaka’s Touch Of Africa S23926/2009 f. 090307 

Fem huvud korr bett mkt bra skuldra och rygg aningen brat kors bra bröstkorg bra benstomme 

mkt goda rörelser från sidan ngt trång bak bra temp 

Ukl 1 Ukk R  Äg. Ann-Charlott Petré 

 

Vallonbygdens Crazy For Nothing S22670/2009 f. 090308 

Fint huvud bra mask korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg för åldern bra 

benstomme mkt goda rörelser fint temp 

Ukl 1 Ukk 3 Hp  Äg. Catrin Eriksson 

 

Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f. 090308 

Bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg bra benstomme mkt goda 

rörelser fint temp 

Ukl 1 Ukk 4 Hp  Äg. Jennie Trouin 

 

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

Bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg bra benstomme fint temp 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4  Äg. Gina Ekström Persson 

 



Knickerbockers Double Stitched S58212/2008 f. 080830 

Bra huvud korr bett bra skuldra och rygg ngt brant kors aningen kort överarm bra bröstkorg ngt 

knappa vinklar bak rör sig bra från sidan men ger ett tungt intryck kunde ha starkare 

mellanhänder står ngt fransyskt 

Ökl 2  Äg. Christina Gustafsson 

 

Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear S52738/2008 f. 080709 

Fint huvud korr bett bra skuldra rygg aningen brant kors välutv bröstkorg bra benstomme rör sig 

bra från sidan ngt trång bak bra temp 

Ökl 1 Ökk 3 Ck  Äg. Angelica Klavbäck 

 

Leodal’s Angelic Azaya S53734/2007 f. 070718 

Fint huvud fin mask saxbettet kunde vara bättre mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg 

bra benstomme mkt goda rörelser bra temp 

Ökl 1 Ökk R Äg. Angelica Klavbäck 

 

Pocahontasgårdens Ayana S51312/2006 f. 060621 

Bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg bra benstomme höger 

mellanhand kunde vara starkare mkt goda rörelser fint temp 

Ökl 1 Ökk 4  Äg. Yvonne Zetterlund 

 

Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f. 030824 

Fint huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors mkt bra bröstkorg bra benstomme mkt goda 

rörelser fint temp 

Ökl 1  Äg. Pia Hemming 

 

Sjöwildas Missy Elliot S68288/2007 f. 071029 

Fint huvud korr bett fin mask mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg stark benstomme 

mkt goda rörelser fint temp 

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

 

Zeldas La Perla S46524/2008 f. 080517 

Fint huvud korr bett bra skuldra och rygg aningen brant kors bra bröstkorg passande benstomme 

mellanhänderna kunde vara starkare ngt lösa armbågar rör sig bra från sidan trånga rörelser bak 

fint temp 

Ökl 2  Äg. Mikael Olsson 

 

C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09 Kusbolejonet Interesting Dream 

 S55347/2004 f. 040802 

Bra huvud korr bett mkt bra skuldra och rygg bra kors mkt bra bröstkorg stark benstomme mkt 

goda rörelser fint temp 

Chkl 3 Ck  Äg. Catrin Eriksson 

 

SE UCH Mohinhi’s Hannie From My Heart S57668/2005 f. 050827 

Fint huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors mkt bra bröstkorg stark benstomme utm 

rörelser pälsen ej i bästa kondition fint temp 

Chkl 2 Ck Btkl 2 R-CACIB  Äg. Maria Gustafsson 



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

Mkt bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg bra benstomme mkt goda 

rörelser fint temp 

Chkl 1 Ck Btkl 1 CACIB BIR  Äg. Pia Hemming 

 

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

bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg och kors välutv bröstkorg stark benstomme mkt goda 

rörelser men rör sig ngt tungt fint temp Bästa veteran 

Vetkl 1 Hp  Äg. Pirkko Andersson 

 

 Avelsklass 

 

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

En grupp med mkt rastypiska individer alla med bra könsprägel och mkt goda rörelser. Sunda 

välkonstruerade efter sund hane Bästa grupp 

Avelskl 1 Hp  Äg. Petra Junehall 

 

 Uppfödarklass 

 

Lilla Äventyrets Kennel 

En grupp ur 3 kombinationer alla mkt rastypiska individer bra könsprägel mkt goda rörelser 

välkonstruerade ett fint avelsresultat Bästa grupp 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Pia Hemming 

 

 


