
My Dog Göteborg 2015-01-05  Domare: Engh Espen 

  Valpklass 

  Hanar 

Wildering's My Edition  SE42292/2014 f: 2014-07-04 

6 mån Maskulin kraftfull hanhund Välutvecklad för sin ålder Behöver vara Behöver vara mer på benen 

med åldern Maskulint huvud tillräckl. stop Vackra ögon Väl ansatta burna öron Stark hals Utm 

förbröst o kropp för åldern Stram rygg Mkt bra färg o mask Rör sig mkt bra för sin ålder har en mkt 

bra potential. 

Valpkl 1 Hp    Äg: Thunberg Camilla  

 

Wildering's Special Edition  SE42293/2014 f: 2014-07-04 

6 mån Är för tiden luftig o högställd Tillräckl. maskulin  Måste utveckla mer bredd i skallen Typiska 

ögo välansatta öron Normal hals Moderat vinklad fram Måste utveckla mer volym i front o förbröst 

Föredrar ngt mer benstomme Tilltalande rygglinje Mod .... men bal bakbensvink Rör sig med energi 

men bör stabil fram Bra päls o färg. 

Valpkl 2    Äg: Randau Björn 

 

  Valpklass 

  Tikar 

Lejonhjärta Brynhild  SE44353/2014 f: 2014-07-02 

6 mån stor feminin tik som måste utvecklas betydligt Ädelt långsträckt huvud Ngt mkt välvning i 

pannan Bra öron Moderat hals för smal i front o utsvängd i frambenen Ngt tendens till karprygg faller 

för mkt i korset Ok bröstdjup men måste få mer volym Vacker päls o fär Rör sig trångt bakifrån Bör 

stabiliseras fram Energiskt från sidan. 

Valpkl 2    Äg: Lerjéus Annette 

 

Teqimbo'z Love Rock N' Roll SE27612/2014 f: 2014-04-11 

8 mån Vacker tik Utm typ o helhet Välbalanserat o välkonstruerad kraftigt  tikhuvud, välutvecklat. 

Ngt lösa ögonlock Utm öron stark hals Utm front Stram rygglinje djup o rymlig kropp Valv bak Rör 

sig ovanligt parallellt  Även kraftfullt från sidan men någon tendens att sänka sig och ser då lite 

lågställd ut Vacker päls o färg  BÄSTA VALP! 

Valpkl 1 Hp    Äg: Kvistrum Veronica 

 

  Juniorklass 

  Hanar 

Fablernas Pappa På Burk  SE29407/2014 f: 2014-03-14 

9 mån Härligt temperament Mkt vacker färg men avväntar sin mogna balans Mkt tilltalande huvud 

mörka ögon fina öron Mkt moderat hals Ok front För tiden ngt bakhög o ser ändå mer bakhög ... pga 

päls Behöver täcka mer mark, faller för mkt över korset o bakstället föredras mer generöst Utm päls 

Rör sig trångt bak Bra fram Från sidan bättre än konstruktion antyder o visar potential. 

Jkl kv Very Good   Äg: Joelsson Elisabeth 

 

Khaima's Here Comes The Sun DK14243/2013 f: 2013-08-02 

17 mån mkt stor o kraftfull Mkt välutvecklad Bra Skallbredd föresdras lite längre i nosparti Stark hals 

Mkt djup i front o rymlig bröstkorg Ngt fransysk i front kunde vara stramare i rygglinjen Ngt bakhög  

Rör sig med mkt energi kunde ha bättre front  Trång bak, ostabil fram. 

Jkl kv Very Good   Äg: Gudrun Andersen 

 



Knockando's Xo Delamain Christmas SE57846/2013 f: 2013-10-25 

14 mån Mkt tilltalande typ o helhet Kombinerar kraft med ädelhet Bra skallbredd Ngt väl mkt stop 

Riklig svart mask Stark hals Balanserad vinkling fram o bak Tilltalande rygglinje Står bra på sina ben 

Rör sig normalsunt kunde lyfta sig lite mer i rörelse Fin päls o färg. 

Jkl kv Exc Jkl kk 3   Äg: Peter Dyhr 

 

DK JV-14 NO JV-14 

Knockando's Xo Meukow Gold Panther SE57843/2013 f: 2013-10-25 

14 mån Mkt kraftfull o maskulin hane Pampig Kraftfull skalle- får inte bli mer kan ha ngt tätare 

ögonlock Stark hals Bra förbröst Mkt kraftfull benstomme Ngt svag i mellanhanden Snygg kropps-

siluette Djup o rymlig kropp Välvinklad bak Vacker päls o färg Rör sig normalsunt men kunde vara 

lättare på foten. 

Jkl kv Exc Jkl kk 4   Äg: Lintonsson Ruth 

 

Mohinhi's Quattro Of Quality SE18060/2014 f: 2014-01-27 

11 mån Vacker hanhund Fast kunde täcka ngt mer mark stående Ädelt huvud bra skallbredd för åldern 

Stark hals mkt bra front Passande kropp för åldern Utm rygglinje Får falla ner i sina bakbenvinklar fin 

päls o färg Rör sig ovanligt bra särskilt från sidan men även stabilt fram o bak för åldern. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 4   Äg: Gustafsson Maria 

 

Skjaergaardens Mstar Troisgros NO31846/14  f: 2013-10-19 

17 mån i ett ungdomligt stadium särskilt  när det gäller pälsmönstret men atletisk Bra skallbredd Ljusa 

ögon, stickande uttryck moderat hals Moderat men balanserade vinklar fram o bak Utm överlinje Päls 

i fällning Kan stabiliseras i rörelse fram men mkt dynamisk i steg från sidan. 

Jkl kv Exc Jkl kk 2   Äg: Tone Mosby 

 

  Unghundsklass 

  Hanar 

Endless Edens The Best Of My Love SE37018/2013 f: 2013-05-08 

17 mån Tilltalande kroppsproportioner men ger ett ngt slankt helhets intryck behöver utvecklas vidare 

Huvud o särskilt nospartiet önskas kraftigare Ngt stora öron Bra hals Moderat vinklad fram o bak Mkt 

bra rygglinje Avsaknad av underull bidrar till det lätt slanka intrycket Rör sig från sidan medelbra 

fram o tillbaka Fin färg 

Ukl kv Very Good Ukl kk 3   Äg: Berntsson Anette 

 

Fablernas Spöket Alla Vill Se SE29166/2013 f: 2013-03-22 

20 mån Mkt kompakt maskulin hane Typiskt huvud o uttryck fina öron, kort hals, rikligt förbröst 

Tydlig tendens till tunnformad kropp o mkt kompakt i sina proportioner Tillräkligt vinklad bak Vacker 

päls o färg Välpresenterad Kommer bäst till sin rätt i rörelser Väldigt energisk 

Ukl kv Very Good Ukl kk 2   Äg: Joelsson Elisabeth 

 

Rua Soleil Special 4 Skjaergaardens RKF3597595  f: 2013-04-22 

19 månader Stor kraftfull maskulin hanhund med tilltalande kroppssiluette. God skallbredd kan ha ngt 

mer kraft i nospartiet Moderat hals o frambensvinkling Ngt fransysk i fronten Djup o rymlig kropp 

Stram rygg Måste stabiliseras betydligt i rörelse fram o tillbaka  Dynamisk från sidan Vacker päls o 

färg. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1   Äg: Tone Mosby 

 



   

  Öppenklass 

  Hanar 

 

Fablernas 100procent Eyecandy SE31051/2012 f: 2012-04-19 

3,5 år mkt tilltalande typ men ser yngre ut än sin ålder behöver mer ringvana Kraftigt maskulint huvud  

Fint uttryck Passande lång hals  Väl tillbakalagd överarm Utm överlinje Tendens till kohasighet 

Vacker päls o färg Måste stabiliseras i rörelse fram o tillbaka Tidvis bra från sidan. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3   Äg: Fredriksson Marina 

 

Gombo-Bumbi  SE53111/2010 f: 2010-07-07 

4,5 år rätt obetydlig hane. Önskas större o kraftigare Ngt toppig o rätt smal skalle Fina ögon, tångbett 

Normal hals Borde ha väsentligt mer volym nederst i bröstkorgen Står bra på sina ben Vacker päls o 

färg Normala rörelser. 

Ökl kv Good    Äg: Lilja Mariette 

 

Hjältarnas Skumbanan  SE29087/2011 f: 2011-04-03 

4 år av mkt tilltalande typ Välproportionerad Tilltalande huvud o uttryck Moderat hals Moderat men 

balanserat vinklad fram o bak Stram rygg o fin siluette Kunde var något mer stabil i sina 

bakbensrörelser men rör sig normalsunt fram, bak o från sidan Fin päls o färg. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Bhkl 3 R-Cert  Äg: Gro o John Kolbjörnsen 

 

Hjerpegården Super Trouper SE60644/2010 f: 2010-09-09 

4 år stor kraftfull maskulin hane som ej trivs i ringen Mkt kraftig skalle rikliga läppar stark hals ger 

efter i rygglinjen Djup o rymlig kropp Behöver mer vinkling i knä o has Ger et tungt intryck i rörelse o 

mkt osund i sina frambensrörelser . Kryssande o pendlande Päls i fällning. 

Ökl kv Good    Äg: Eriksson Elisabeth 

 

Lejonhjärta Aither  SE52542/2010 f: 2010-07-06 

Hanhund med tilltalande kroppsproportioner Ädelt huvud kunde ha ngt kraftigare nosparti Fina öron 

stark hals Normalt förbröst o frambensvinkling Tilltalande rygglinje Står bra på sina ben mormala 

rörelser från alla håll Fin päls o färg. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4   Äg: Lerjéus Annette 

 

Lejonshines Absolute Power SE25193/2012 f: 2012-02-25 

3 år kraftfull maskulin kompakt hane Ngt lågställd Maskulint huvud, kort hals Behöver mer vinkling 

fram o bak Djup o rymlig kropp Stram rygg Rör sig  mkt trångt bak och kunde sträcka ut bättre fram 

Vacker päls o färg. 

Ökl kv Very Good   Äg: Englund Eva 

 

Mathoaka's The Shadow Of Chvi S23924/2009  f: 2009-03-07 

6 år mkt humör kraftfullt huvud ngt lösa ögonlock. Normal hals kunde vara bättre vinklad i båda ändar 

o fast i kroppen Bra rygglinje Passande benstomme Men mer stabil i sina rörelser önskas Mkt energisk 

men måste fokusera mer på uppgiften. 

Ökl kv Very Good   Äg: Andersson Frida 

 

 

 



SE Vch Sandiana's Perfect Day SE26231/2012 f: 2012-03-17 

2,5 år Mkt siluette Välbalanserad o välkonstruerad Får utveckla mer bred i skallen Fin hals o Förbröst 

Balanserat vinklas fram o bak Utm överlinje Rör sig normalsunt om inte spektakulärt med ngn tendens 

att lyfta svansen Handler o hund behöver mer ringträning.       Championat! 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 2 Cert  Äg: Westpahl Ingela 

 

  Championklass 

  Hanar 

BYch CZch EUW-14 LTch LVch RUch 

Amicus Optimus Vitalis  RFK3239568  f: 2012-03-06 

2,5 år kompakt hane Tillräckligt kraftigt huvud föredrar mer hals Rikligt förbröst väl tillbakalagd 

överarm stram rygg Moderat vinklad bak Mkt kraftig benstomme Kommer bäst till sin rätt i rörelse 

Dynamisk kraftfull, sund Mkt bra päls o färg. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck   Äg: Irina Kapitonova, Anna Mihallova RU 

 

DKuch ITch SEuch SE V-13 

Endless Edens Rain  S20748/2007  f: 2007-02-24 

Snart 8 år Stor kraftig hane mkt maskulint huvud ngt hängande ögonlock o rikligt med läpp Normal 

hals kunde vara stramare ngt bakhög Moderat vinklad bak Rör sig lätthet för sin tyngd o ålder men får 

stabiliseras i armbågarna Bra päls o färg. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3   Äg: Berntsson Anette 

 

FIuch NOuch NO V-14 NORDuch NORD V-14 SE JV-13 SEuch 

Namupalan Bling Smack Chap SE61644/2012 f: 2012-10-22 

2 år Snygg hane Välproportionerad Kraftfullt maskulin o majestätisk Typiskt maskulint huvud, stark 

hals passande lång moderat, balanserad vinkling fram o bak Kunde vara mer genrös bak Utm rygglinje 

Pass djup o rymlig bröstkorg Rör sig mkt typsikt från sidan Ngt trång bak Mkt vacker päls o färg. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR Äg: Junehall Lindberg Jessika 

 

  Juniorklass 

  Tikar 

Fablernas Ett X Två Med Utdelning SE29411/2014 f: 2014-03-26 

10 mån mkt valpig men välväxt Borde .... mer mark i stående Ädelt tikhuvud bra uttryck Rak skuldra o 

överarm Djup o rymlig men kort kropp Mkt moderat vinklad bak Fin päls o färg Bra rörelser för 

åldern. 

Jkl kv Very Good   Äg: Barse Camilla 

 

Millijor's Royal Ester  SE53435/2013 f: 2013-10-08 

14 mån feminin tik Mkt tilltalande helhet fast kunde vara  ngt mer upp på benen Tilltlande tikhuvud 

tillräckligt mörka ögon för färgen Välansatta ngt förstora öron Normal hals Balans vinkling fram o bak 

Tillräckligt stram rygg Fin päls o färg Normala rörelser från alla håll. 

Jkl kv Exc Jkl kk 3   Äg: Johansson Lillemor 

 

Sjöwildas Elin W Xoxo Gossip Girl SE51828/2013 f: 2013-08-23 

15 mån tilltalande typ o helhet läcker passande mask Ädelt tikhuvud moderat stop ngt lösa 

ögonlockskanter Medellång hals Utm front Tillräckligt stram i rygg får inte ha högre hull Moderat, 

balanserat vinklad bak Rör sig fritt ledigt o normalsunt Mkt bra päls o färg. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1   Äg: Joelsson Elisabeth 



 

Skjaergaardens 4 Your Eyes Only SE55966/2014 f: 2014-02-23 

10 mån stor välväxt o långsträckt tik Mkt välutvecklad för sin ålder Ädelt o långsträckt huvud med ngt 

olyckligt pälsmönster för tiden Kunde ha tätare ögonlockskanter Fin hals stram rygg välvinklad bak 

Normalsunda rörelser. 

Jkl kv Exc Jkl kk 2   Äg: von Holten Elise 

 

Skjaergaardens M.star Noma NO31849/14  f: 2013-10-19 

14 mån stor mkt kraftfull tik välutvecklad Tilltalande huvud med fint uttryck Stark hals bra förbröst 

kunde varit ngt stramare i ryggen o är ngt bakhög Får stabiliseras i sitt rörelsemönster bakifrån ofrån 

sidan Bra framifrån Bra päls o färg. 

Jkl kv Exc Jkl kk 4   Äg: Mosby Tone 

 

   

  Unghund 

  Tikar 

Endless Edens I Feed You My Love  SE37022/2013 f: 2013-05-08 

20 mån trevliga proportioner men ger ett för slankt inryck inte minst för att hon totalt saknar underull 

Ädelt långsträckt huvud fina öron o ögon Normal hals moderat vinklad fram o bak Stram rygg täcker 

mycket mark Normala rörelser från alla håll. 

Ukl kv Very Good   Äg: Berntsson Anette 

 

Endless Edens I Stole Your Love SE37025/2013 f: 2013-05-08 

20 mån generösa proportioner mkt bra benlängd Väl långsträckt huvud som saknar ngt bredd Norm 

hals moderat vinklad fram Ger ett slankt intryck dels för att hon saknar underull men hon också 

behöver mer välvning på revbenen Mkt rörlig särskilt från sidan. Fin färg 

Ukl kv Very Good   Äg: Berntsson Anette 

 

Fablernas Spökar Hos Randau SE29170/2013 f: 2013-03-22 

Snart 2 år Kompakt tik Ngt väl välvd skalle Snygga ögon lågt ansatta öron Moderat hals Bra förbröst 

För tunnformad i kroppen o för högt hull Föredrar mer vinkling i knät Bra päls o färg Kund 

stabiliseras mer i rörelse från sidan men hon uppvisar aktivitet o spänst. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 4   Äg: Randau Björn 

 

Gullefjuns Piga  SE28009/2013 f: 2013-03-31 

Stor tik med pampig ram Huvudet får utvecklas vidare o ska ha mer bredd i skallen Utm öron Normal 

hals Moderat vinklad fram stram rygg balanserad bakbensvinkling Inte i optimal pälskond Får 

stabilseras i rörelse fram o tillbaka Rör sig spänstigt från sidan Ngt hög svans. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1   Äg: Robertsson Jenny 

 

Ögonglimtens Street Of Philadelphi SE42893/2013 f: 2013-06-25 

18 mån feminin Ädelt huvud kunde ha mer bredd i skallen Fina ögon, ngt kort hals Bra vinklad front 

ok överlinje tills korset som faller för mkt. Behöver mer vinkling i knä o has Mkt bra päls o färg Rör 

sig med mkt entusiasm o humör men kunde ha bättre drive o vara stabilare fram o tillbaka. 

Ukl kv Very Good    Äg: Olafsen Nordin Maritha 

 

 

 



Rus Neva-Da Rebecka  RKF3667115  f: 2013-06-06 

16 mån stor, pampig men ändå feminin Mkt välpresenterad Typ huvud o uttryck Flott nackbåge Djup 

o rymlig kropp borde vara rakare i överlinje, hög bak. Måste falla ner i bakvinkling Utm päls o färg 

Rör sig normalsunt om än ngt trögt Även i rörelse borde överlinjen bli stramare. 

Ukl kv Exc Ukl kk 2   Äg: Irina Kapitonova 

 

Wildering's Rock Me Like Storm SE53143/2013 f: 2013-09-13 

17 mån mkt välutvecklad men för lågställd Lite väl mkt kropp Större tikhuvud vackra ögon, ngt lågt 

ansatta öron stark hals Mkt djup o rymlig kropp Välvinklad bak Riklig päls Rör sig trångt bak Tåar in 

fram Effektiv från sidan. Även i rörelse ett lågställt intryck. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 3   Äg: Wildering Victoria 

  Öppenklass 

  Tikar 

Blå Rosen's Holly  SE57093/2010 f: 2010-09-01 

4,5 år mkt snygg av utm typ o helhet typiskt tikhuvud Majestätisk hals Välvinklad fram o bak Utm 

rygglinje Rör sig med långt steg men måste stabilisera fram men ffa ett mycket vackert djur i en klass 

för sig. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 Cert  Äg: Olofsson Victoria 

 

Bumbi-Bear   SE53106/2010 f: 2010-07-07 

4,5 år ngt obetydlig tik, feminin Rund skalle, lågt ansatta öron Moderat hals Moderata vinklar fram o 

bak Bra rygglinje i stående men blir ngt bakhög i rörelse med för hög svans. Saknar underull och 

täckpäls borde vara slätare ger ett rufsigt helhetsintryck Normala rörelser bör stabiliseras fram. 

Ökl kv Good    Äg: Marberg Dan 

 

Fablernas Ojojoj Do Not Forget Me SE27347/2011 f: 2011-03-23 

Rörlig tik men behöver upp på benen o ställs i för högt hull Feminint huvud ngt för  avrundad i skallen 

Vackra ögon Kunde ha mer hals Stram rygg Bra päls o färg Rör sig effektivt från sidan , trång bak. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 4   Äg: Levin Annelie 

 

Hjältarnas Pälsängel  SE38466/2012 f: 2012-05-11 

Snart 3 år Stor kraftfull tik ändå feminin lite enkelt huvud med romersk nosprofil Bra hals kunde ha 

bättre tillbakalagd överarm Ngt bakhög Balanserad bakbensvinkling Rör sig med mycket energi Ngt 

stolt svans Bör stabiliseras fram o tillbaka Vacker päls o färg Trevligt temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2   Äg: Szabo Ulrika 

 

Hjältarnas Pälsfladdrare  SE38464/2012 f: 2012-05-11 

3 år mkt feminin Lite obetydlig som helhet Mkt ädelt huvud behöver mer skalle Bra hals, rejält 

fransysk i fronten Stram rygg behöver utvecklar mer kroppsvolym Tillräkligt vinklad bak Rör sig mkt 

ostabilt fram, trampar igenom i framhanden o lyfter frambenen alldeles för mkt Vacker päls o färg 

Trevligt temperament. 

Ökl kv Good    Äg: Tordell Patrik 

 

Hjältarnas Sockerbit  SE29091/2011 f: 2011-04-03 

3,5 år av tilltalande proportioner men alldeles för smalt o långt huvud Tättsittande ögon, stirrande 

blick. Bra hals, för rak i överarmen Trevlig kroppsiluette. Balanserad vinkling bak Ok päls, fin färg- 

Rör sig trångt o ostabilt bakifrån Trevligt från sidan. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 3   Äg: Szabo Ulrika 



JEUW-10 Knockando's Swedish Rossette   S38098/2009  f: 2009-05-07 

Kraftfull tik mkt trevlig typ stor majestätisk ändå feminin Mkt typiskt tikhuvud med bra skallbredd 

fint uttryck Stark hals, Djup o rymlig kropp står bra på sina ben Inte i pälskond saknar underull o .... 

toppäls Tyvärr för dagen halt på ett framben. 

Ökl kv Cannot be judged   Äg: Lintonsson Ruth 

 

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

6 år mkt outvecklad för sin ålder Högställd, luftig o kvadratisk Mkt ädelt itkhuvud lång hals mkt 

moderat vinklad i båda ändar Behöver mer bröstdjup o alldeles för uppdragen i underlinjen Bra ben o 

fötter Rör sig lättbent Ej i pälskondition. 

Ökl kv Sufficient   Äg: Johansson Camilla 

 

Skjaergaardens Merry Merry Xmas NO33300/13  f: 2012-12-24 

2 år tilltalande typ o helhet Skulle vara ngt ädlare Feminint huvud ngt rund i skallen o för tiden ngt 

olyckligt pälsmönster strak hals, normal front Utm rygglinje Moderat men balansera vinklad bak 

Vacker kroppspäls o färg Rör sig ok fram o tillbaka om än lite bundet som kanske beror på att hon 

kunde varit lite mer öppen i sitt temperament Tenderar gå i passgång. 

Ökl kv Very Good   Äg: Tone Mosby 

 

  Championklass 

  Tikar 

DKuch DK V-13 NOuch SEuch 

Delicicius Destiny Av Ronbalt NO52656/10  f: 2010-09-09 

Kraftig feminin tik av det lite anonyma slaget Lite kort huvud med riktigt stop o rund skalle Stark hals 

mkt moderat överarm kunde ha bättre förbröst Ok överlinje Moderat vinklad bak Underpäls i stark 

fällning Rör sig hjulbent bak tåar kraftigt i front Medelbra från sidan. 

Chkl kv Very Good Chkl kk 3  Äg: Lene Gjessing 

 

La Dolce Luna's Dream Pearl For Me SE40777/2012 f: 2012-06-02 

Snygg tik Kraftig, stor o ändå feminin Kraftigt tikhuvud o vackra ögon Ngt rund i skallen Stark hals 

Moderat men balanserat vinklad fram o bak Djup o rymlig kropp Stram rygg Vacker päls o färg Rör 

sig sunt, effektivt o smidigt Kunde få mer hjälp av sin handler. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 CACIB BIR Äg: von Holten Elise 

 

Skjaergaardens Profumo Di Molise NO36642/12  f: 2012-02-01 

Kraftig likväl fem tik av tilltalande typ Generös i sina proportioner Kraftigt tikhuvud, lång hals 

Normalt vinklad fram I en ålder av 2,5 år är hon ngt bakhög o behöver falla ner i sina bakbensvinklar. 

Vacker färg ok päls Rör sig med mkt energi Ok fram o tillbaka 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 3  Äg: Tone Mosby 

 

  Uppfödarklass 

Uppfödare: Skjaergaardens Kennel 

4 hundar av mycket vinnande typ Tilltalande proportioner, överlag fina uttryck o för det mesta strama 

ryggar Djupa o rymliga bröstkorgar Mkt bra benstommar Päls i utveckling Effektiva sidorörelser. 

Gratulerar    BÄSTA GRUPP! 

Uppfkl 1 Hp 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


