
Österbybruk  2011-05-28                                       Domare Annika Ulltveit-Moe 

 

Valpar 

  

Hanar 

 

Lilla Äventyrets Ixion SE12054/2011 f. 2010-11-22 

6 mån, lovande huvud, utm stomme o prop, mkt stabil bak m välburen svans, kraftig babypäls. 

Rör sig mkt väl för sin unga ålder men kan strama till sig i ryggen BÄSTA VALP 

Valpklass 1, HP  Äg. Pia Hemming 

 

 

Valpar  

Tikar 

 

Lilla Äventyrets Inca SE12056/2011 f. 2010-11-22 

6 mån lovande huvud, mkt bra hals, rygg o svans. Kraftiga ben, fina fötter, vuxenpäls på väg. Rör 

sig mkt väl från sidan, ännu lite hastrång  

Valpklass 1, HP  Äg. Pia Hemming 

 

 

Hanar 

 

Dragongårdens Rumpnisse SE47457/2010 f. 2010-06-17 

Ska fylla i sitt huvud, bra mask och ögon, djup men ändå platt i bröstkorg, tillr stomme, rak 

överarm, knappt vinklad bak, ngt brant kort, i pälsbyte, bra svans, är mkt lös i sitt framsteg 

Juniorkl kv Very Good  Äg. Karin Salén 

 

Lejonkullen Punkte Se Do Baril SE21422/2010 f. 2010-01-29 

Mkt kraftfull i huvud och helhetsbild, lite ”stickande” ögon, kunde haft en renare läpplinje, 

kraftiga ben, lite svag i mellanhanden, ska inte bli rundare i bröstkorgen. Lite knapp i hasvinkeln, 

mkt hög svansföring, lite svag i ryggen, bra pälskvalitet, ska bli fastare och den höga svansen stör 

för mkt 

Juniorkl kv Good  Äg. Magnus Bock 

 

Vallonbygdens Orkanstyrka SE37352/2010 f. 2010-04-29 

Bra skalle o uttr, kan ännu fyllas ut under ögonen, mkt fin ram i stående, kroppen behöver den 

naturliga utv, ska bli stramare i ryggen, i pälsbyte, rör sig ännu lite löst fram men svansen drar 

ner helhetsbilden 

Juniorkl kv Very Good  Äg. Camilla Stark 

 

Zolo Golden Snowflake SE62399/2010 f. 2010-05-22 

Skulle haft ett bredare nosparti, aningen tätt mellan ögonen, ganska lång i sina linje o saknar även 

för åldern massa och förbröst. Frambenen önskas rakare o med fastare tassar, brant kors i 

sommarpäls, mkt lös och ostabil och på snudden till övervinklad 

Junkl kv Good  Äg. Liza Darmell 



 

Nord JV-10 Lejonklippans Äkkinen Utan H S47183/2009 f. 2009-06-29 

Fint huvud och uttryck, utm stomme, bra kropp, stark rygg, bra pälskvalitet på väg att klä av sig, 

stabil i hasorna, rör sig väl 

Unghundskl kv Excellent, Unghundkl kk 1, ck  Äg. Ville Niiranen 

 

Lejonvindens Wackra Wiktor S57620/2009 f. 2009-08-24 

Mkt trevlig kraftfull unghane, mkt bra huvud och uttr, välkroppad med utm stomme, mkt bra 

rygg, tillr bakvinklar, bra pälskvalitet. Rör sig väl men svansen är för ringlad, kan han stabilisera 

detta blir det riktigt bra 

Unghundkl kv Very Good  Äg. Iréne Holmqvist 

 

Bölelejonet Izor S31328/2007 f. 2007-03-13 

Bra skalle, kunde ha lite mer i sitt nosparti, stark rygg, bra svans, tillr nacke, kunde varit snäppet 

högre på sina ben, tillr vinklad, kunde ha parallellare hasor i stående, rör sig ganska bra från 

sidan, lite armbågsvid 

Ökl Excellent Ökk 4  Äg. Anette Hellberg 

 

 

Bölelejonet Oliver-Kakmonster S42651/2008 f. 2008-04-26 

Skulle haft mera bredd mellan ögonen, rak i fronten, bär mycket vikt, knapp i sina bakvinklar, 

kort brant kors, för ringlad svans, i pälsbyte, mkt lös och ostabil i sina rörelser och har lösa tassar, 

lite otrevlig mot sina medtävlande 

Ökl Good  Äg. Ann-Lovic Thörnquist 

 

Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f. 2007-03-05 

Tillt huvud, bra uttr, mkt bra nacke o rygg, kraftiga ben, lite platta framtassar, mkt bra 

pälskvalitet men inte fullt påklädd. Rör sig väl ifrån sidan, aningen hastrång, ger en trevlig bild 

stående 

Ökl Excellent, Ökk 3  Äg. Anna Höglund 

 

Gep’s Big Bear’s White Wolf S37255/2009 f. 2009-04-17 

Mkt tillt i helhet och konstruktion, uttrycksfullt huvud, välskött päls, stark rygg, välburen svans, 

duktigt uppvisad, rör sig med effektivt och funktionellt steg 

Chkl Excellent, Chkk 1, ck, 1 Bhkl, BIR  Äg. Gina Ekström Persson 

 

Grindvaktens High-Minded Glh S39986/2008 f. 2008-04-21 

Bra uttr, mkt bra huvud, kraftfull med härlig kropp och stomme. Mkt bra nacke och rygg, av och 

till lite stolt över sin svans, men inom acceptabel gräns. Rör sig harmoniskt, bra päls 

Ökl, Excellent  Äg. Susanne Ytterskog 

 

Hjerpegårdens Romeo af Borbein S70970/2007 f. 2007-12-02 

Uttrycksfullt huvud, välkroppad, kraftiga ben aningen utåtvridna tassar, aningen höga hasor, boa 

päls, lite väl stolt över sin stolt, rör sig bra från sidan, önskas stabilare framifrån 

Ökl, Excellent  Äg. Mia Lundqvist 

 

 



 

Lejonklippans Yack Sparrow S60815/2007 f. 2007-08-27 

Mask huvud aningen bred i skallen, skulle haft mera i fronten samt mera massa överlag, mkt bra 

hals och rygglinje, accept svans, lite höga ostabila hasor, blir lite kort och ineffektiv i sina 

rörelser, bra välskött päls 

Ökl Good  Äg. Katarina Sunnegårdh 

 

Lilla Äventyrets Dactil S23239/2009 f. 2009-02-10 

Bra skalle, kunde ha mera i nospartiet, lite mörkare ögon, tillr med kropp, men ger ännu ett 

ganska ungt uttr, bra rygg och svans. Mkt bra päls, rör sig mkt bra från sidan, önskas stabilare 

fram. Kan ännu blir mera man 

Ökl, Excellent  Äg. Maria Gustafsson 

 

Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 2009-02-10 

Mask huvud lite tätt mellan ögonen som kunde varit mörkare, välkroppad mkt bra stomme, stark 

rygg, välskött sommarpäls, rör sig med bra baksteg, lite armbågsvid o lös i handloven 

Ökl, Excellent, Ökk 2, ck, 4 Bhkl, R-cac  Äg. Pia Svedugård 

 

Rudbackens Dynamite Duke S62475/2007 f. 2007-09-18 

Fin i sorten mask huvud, väl upp på sina ben, bra nacke till trots för rak skuldra. Bra stomme, 

brant kors. Rör sig kraftlöst bak o mkt ostabilt fram 

Ökl Very good  Äg. Maria Österman 

 

Sjöwildas Eminem S68287/2007 f. 2007-10-29 

Mkt bra huvud kunde ha fastare ögonkanter, välkroppad med härlig stomme, utm nacke o rygg, 

bär svansen bra, står och går väl på sina ben 

Ökl, Excellent, Ökk, 1, ck, 3 Bhkl, Cac  Äg. Annelie Blom 

 

JWW-10 Vallonbygdens Crazy in Beer S22667/2009 f. 2009-03-08 

Mask huvud, fin i modellen i stående, kraftiga ben, bra päls för säsongen, tyvärr ramlar han isär 

under rörelser både i rygg och front, stolt över sin svans 

Ökl Very Good  Äg. Catrin Eriksson, Monica Sjöberg 

 

CIB NORD UCH SE V-10 Gep’s Big Bears Peace  S53274/2007 f. 2007-06-30 

Härlig könsprägel mkt bra huvud o uttr, kraftiga ben, fina fötter, stabila hasor, kraftfull hals, mkt 

bra päls, rör sig med ett långt kraftfullt steg 

Chkl, Excellent, Chkk, 2, ck, 2 BHKL  Äg. Gina Ekström Persson 

 

 

 

 

Tikar 

 

Duvasgårdens Sweet Soya SE26601/2010 f. 2010-03-03 

Ska fylla i sitt huvud, mkt bra nacke rygg och svans, tillr stomme, för dagen lättklädd, rör sig bra 

från sidan, visar sin ungdom i fronten, kunde va snäppet högre på sina ben 

Juniorkl Excellent  Äg. Ilona Mickelsson 



 

Gep’s Big Bear’s Swift Hawk SE12621/2010 f. 2009/11-27 

Fem huvud, lite framträdande uttr, kunde haft en stramare överlinje, brant kors, om vi hårddrar 

standarden måste jag tyvärr diskalifisera pga avsaknad av en P3. Visar sin ungdom i rörelse 

Unghundklass, Disqualified  Äg. Ludvig Ahrén 

 

LPI LPII LPIII Bölelejonet Izadora S31330/2007 f. 2007-03-13 

Uttrycktsfullt huvud med bra nacke rygg o svans, kunde va lite högre på benen, kraftiga ben, raka 

fina framben i pälsbyte, mkt rörlig och flexibel 

Ökl, Excellent, Ökk 2  Äg. Sonja Karlsson 

 

Boyzone’s Tant Strul S58948/2007 f. 2007-08-07 

En tung ganska lågställd tik i mkt högt hull, huvudet blir lite litet till kroppen, mkt lång o med 

högt rullad svans, lösa hasor, mkt lös och trång, har svårt att hitta travsteget 

Ökl, Good  Äg. Ida Jonsson 

 

Cervitas Curemida Girl S25854/2007 f. 2007-03-05 

Bra huvud och uttr, mkt bra stomme, tillr med kropp, stark rygg, i pälsbyte, kunde va stabilare 

framifrån o skulle göra sig bättre med lite mer attityd och gåvilja 

Ökl, Excellent, Ökk, 4, ck  Äg. Gerd Svensson 

 

Duvasgårdens Pretty Purple S40729/2008 f. 2008-04-30 

Mkt bra huvud o uttr, bra nacke o rygglinje, hon tycker om sin svans, ska fylla i sitt förbröst, i 

sommarkläder, ger en myckt fin bild i stående. Håller inte riktigt ihop i rörelse 

Ökl Excellent  Äg. Margareta Mix 

 

Johannesdals Alizarin Crimson S32528/2008 f. 2008-04-19 

Kraftfullt huvud, kunde ha haft lite mörkare mask, rak i fronten, bär en del extra vikt, kunde ha 

lite mera stomme till sin storlek, inte i sin mest glamorösa pälskondition, täcker bra med mark 

men är lös i rörelse 

Ökl Very Good  Äg. Camilla Holewa 

 

Johannesdals Alizarin Rose Madder S32529/2008 f. 2008-04-19 

Bra huvud, kunde ha mörkare ögon, mkt bra nacke rygg och svans. Stabil bak, bra stomme, 

tendens att vrida sina framtassar, bra päls, rörlig och håller väl ihop men kunde vara stabilare 

framifrån 

Ökl Excellent, Ökk 3  Äg. Camilla Holewa 

 

Kustkärans Tingeling S10805/2009 f. 2008-12-19 

Bra huvud och uttr, mkt bra nacke, rygg och svans. Kunde va lite mer upp på sina ben, speciellt i 

rörelse, välskött päls, ska ännu fylla ut sin front. Rör sig balanserat men kunde bjuda till lite 

Ökl Excellent  Äg. Marika Cederblad 

 

Lilla Äventyrets Daphne S23242/2009 f. 2009-02-10 

En härlig tik välkonstruerad o stark i både kropp, stomme o muskulatur. Härligt huvud o uttr, mkt 

välskött päls, mkt tilltalande även i rörelse. CHAMPION IDAG 

Ökl, Excellent, Ökk 1 Ck, 1 BTKL, BIM, cac  Äg. Pia Hemming 



 

 

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

Bra huvud med lite stickande uttr och står bockbent, tillr med kopp, brant kors, rak i 

bakvinklarna, smal över korset, rör sig underställt mt trångt och skulle varit mer funktionellt, mkt 

lättklädd 

Ökl Good  Äg. Christina Utbult 

 

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

Massivt huvud, utm stomme, kunde varit lite högre på benen bra svans, sjunker lite bakom 

manken, mkt bra päls, rör sig med bra baksteg, mer rullar väl mkt även skuldran o blir bakhög 

Ökl, Very Good  Äg. Jennie Trouin 

 

SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 2004-07-04 

Bra tikhuvud, kunde ha ett mildare uttr, mkt bra nacke, o prop. Kunde haft mer stomme till sin 

storlek, bra svans, riklig päls, har ett bra sidosteg men är mkt lös när hon kommer och går 

Chkl, Excellent,  Chkk 3  Äg. Malin Östlund 

 

Multichamp Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 2004-08-02 

Härligt huvud o uttr, kraftfull med utm stomme o päls, hennes kropp är åt tyngre hållet, rör sig 

med ett långt marktäckande steg 

Chkl Excellent, Chkk, 2, ck 3 BTKL  Äg. Catrin Eriksson 

 

NO UCH SEUCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 2005-09-05 

Härlig utstrålning, kraftfull stark rygg o välburen svans, lagom stomme, parallella låga hasor, mkt 

rörlig och flexibel 

Chkl, Excellent, Chkk 1, ck, 2 BTKL  Äg. Pia Hemming 

 

LPI LPII SE UCH Bölelejonet Xitha S18802/2002 f. 2002-01-31 

9,5 år i superkondition, härlig i sorten, värdig blick, stark rygg, stabil både fram och bak, rör sig 

med glädje och flexibilitet 

Vetkl, Excellent Vetkk, 1, Ck, 4 BTKL  Äg. Sonja Karlsson 

 

 

 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Lilla Äventyrets 

En grupp av 2 komb, mkt ojämna, speciellt i sina konstruktioner o rörelsemönster, flera mkt 

urfällda sänker helheten på gruppen 

Uppfkl, 1  Uppfödare: Pia Hemming 

 


