
Piteå 2012-06-19   Domare: Svante Frisk 

 

    Juniorklass 

    Hanar 

Hellcat’s Kilkenny  SE44401/2011 f: 2011-06-11 

Bra prop. väl uppe på benen. Fint huvud med bra ögonfärg, Vältecknd i huvudet, Saxbett. Bra 

hals. Plan rygg. Behöver mer muskler på ryggen. Lite knappa vinklar bak. Knappa fram. 

Rör sig instabila rörelser bak, lös i mellanhanden. Bra päls trevligt temp. 

Junkl kv Very Good Junkl kk 2  Äg: Mosesson Emilia 

 

Hellcat’s Norrlands Dynamit SE44399/2011 f: 2011-06-11 

Flott helhet. Vacket huvud & uttryck. Mörka ögon, saxbett. Lagom bredet i skalle. Fin 

överlinje behöver bli starkare, fina vinklar fram & bak, välmarkerat förbröst & djup 

bröstkorg, härlig benstomme. Rör sig stabilt fram & tillbaka redan, harmonisk från sidan, 

valpig päls, vacker färg mkt fin helhet. 

Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Bhkl 2 R-cert Äg: Svahn Lina 

 

Nordanlejonets Dark Silver SE31853/2011 f: 2011-04-05 

Bra prop. Bra huvud kunde haft mörkare ögon, Tillrkl hals, Behöver bli fastare i ryggen faller 

i korset, Goda vinklar bak, lite brant i skuldran, tillräkligt bröstkorg, bra benstomme, rör sig 

instabilt i hasen & med lösa mellanhänder, OK …. ……från sidan. Ngt stressad i denna 

situationen. 

Junkl kv Good   Äg: Pettersson-Sandberg Marina 

 

    Unghundsklass 

    Hanar 

NORD JV-11 NORD V-11 

Lejonklippans Amazing Heritage SE66431/2010 f: 2010-11-02 

Ganska bra prop, fint huvud m bra utryck, saxbett. Lite stora öron, ögonen kunde varit 

mörkare, Bra hals & rygg. …..vinklar bak, Ganska bra skuldra & överarm, Välkroppad, 

Skulle varit mer musklad bak. Parallellt fram. Fint steg från sidan då den kommer igång. Fin 

päls Bra temp 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert   Äg: Högberg Petra 

 

    Öppenklass 

    Hanar 

Unique Dogs Jellyman  S6380572007 f: 2007-10-07 

Bra prop, lagom bredd i skallen, kunde ha lite mer sto, saxbett, Bra hals & rygg Lite knappa 

vinklar fram & bak, djup & bredd i bröstkorgen,  Rör sig på linje bak, Parallellt fram, Lite 

kort steg från sidan, Skulle ha mer drive, Bra kvalitet på päls men kunde haft mer, Bra temp. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1   Äg: Hellström Bengt 

 

   Juniorklass 

    Tikar 



Boyzone’s Iron Maiden  SE47174/2011 f: 2011-06-23 

Bra prop, feminint huvud, kunde haft mörkare ögon, bra bett, behöver växa i sina öron, bra 

mask & hak. Ännu eftergivande i ryggen, Välvinklad, djup bröstkorg, rör sig bra bak, löst för 

åldern fram, rör sig med bra steg, lätt från sidan,  Bra päls, Trevligt temp, fin helhet. 

Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Btkl 3 Cert  Äg: Mickelsson Veronica 

 

Hellcat’s Double Diamond  SE44397/2011 f: 2011-06-11 

Bra prop, frminint huvud, önskar mörkare ögon, saxbett, tillrä stop, behöver växa i sina öron, 

bra hals & rygg lite knapp vinkel bak öppen fram, bra bröstkorg, behöver bli fastare i has bak 

i rörelse & stärka mellanhanden, Tillräck steg från sidan. Trevligt temp. 

Junkl kv Very Good Junkl 3  Äg: Lundqvist Caroline 

 

Hellcat’s Heaven  SE44396/2011 f: 2011-06-11 

Fin aprop. Feminint huvud behöver lite mer stop, saxbett, bra öron, kunde ha lite flottare hals 

i sättning, Behöver bli fastare i ryggen, tillräck vinklar bak öppen fram, behöver djupna ngt i 

bröstkorg, har tätt med tassar bak ännu löst fram, Bra flyt i steg från sidan, Bra päls, Trevligt 

temp. 

Junkl kv Exc Junkl kk 2   Äg: Svahn Linda 

 

   Unghundsklass 

    Tikar 

Lejonklippans Importent Legacy SE66432/2010 f: 2010-11-02 

Utm prop vackert huvud. Saxbett. Mörka ögon, bra hals & rygg, önskar ngt mer vinklar bak, 

…… m. svansen, öppen vinkel fram, Behöver mer djup i bröstkorg, bra benstomme, Rör sig 

lite löst fram, Bra steg från sidan, Blir ibland för låg, Bra päls behöver växa mentalt. 

Uhkl kv Very Good   Äg: Gruffman Rönnlund Maria 

 

    Öppenklass 

    Tikar 

Hellcat’s The Memory Remains S19187/2008  f: 2008-02-01 

Bra prop, feminint huvud. Saxbett, Skulle ha mörkare ögon, Otypisk blick. Fin ö-lnje, väl 

vinklad bak. K…. m svansen, Öppen vinkel fram, Bra bröstkorg, Rör sig lite hastrångt bak, 

relativt stabill fram, Bra steg från sidan, S…. i bakdelen, Bra päls. Pris pga temperament, ej 

aggressiv men otypiskt skygg. 

Ökl kv Good    Äg: Zedig Tim 

 

Vallonbygdens Crazy For Nothing S22670/20009 f: 2009-03-08 

Typ mindre sidan, Skulle haft mer kropp. Feminint huvud, Saxbett, Bra hals & rygg, Tillräckl 

vinklar fram & bak, Behöver betydligt mer bröstkorg & underhudsfett. Rör sig bra bak, lite 

marktrångt fram, Bra steg från sidan, Trevligt temp. 

Ökl kl Good    Äg: Eriksson Catrin, Sjöberg Monica 

 

    Championklass 

     Tikar 



SEuch Hellcat’s One  S19181/2008  f: 2008-02-01 

Bra prop, Bra resning, feminint huvud, Skulle haft mörkare ögon, Saxbett, Bra rygglinje, Bra 

vinllar bak, Bra skuldra o överarm, Bra mkt fint förbröst, kunde varit i slimare kondition, Rör 

sig lite löst fram. Bra steg från sidan aningen trögt fram, Bra pälskvalite, Bra temp. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 2  Äg: Svahn Linda 

 

C.I.B Fiuch FI V-09 NO V-07 NORDuch NORD VV-09 

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004  f: 2004-08-02 

Mkt fin typ, Vackert huvud, Saxbett, Kraftfullt nosparti, Bra öronansättning, Fin rygg, 

välmusklad. Lite knappa vinklar bak, Bra skuldra & överarm, Fin bröstkorg med tillräkligt 

förbröst. Utm benstomme, Stabila rörelser fram & bak, vägvinnande samtidigt ekonomiskt, 

Päls i bästa skick Trevligt temp. 

Chkl Exc Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR  Äg: Eriksson Catrin, Sjöberg Monica 

 

     Veteranklass 

     Tikar 

Martenlake’s Mojo The Hope Diamond  S36720/2004 f: 2004-04-28 

Trevlig vet tik med bra siluett. Saxbett, Feminint huvud, Fin hals & rygg. För mkt vinklar bak 

kniper ngt med svansen Bra front & bröstkorg, passande benstomme, Rör sig Ok bak. Lite för 

låg i ringen, skulle ha mer drive. Bra päls, Önskar mer positivt temperament. 

Vetkl kv Very Good   Äg: Zedig Tim 

 

    Uppfödarklass 

Linda Svahn Hellcat’s Kennel 

Fina prop, könspräglade individer, Fina huvuden, Olika ögonfärg, Bra halsinsättningar & 

benstommar, Behåller ryggarna i rörelse. 

Uppfkl 1 Hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


