
Avesta 2013-06-15                                     Domare Frisk Svante 

 

Hanar 

Valpar 

 

Namupalan Bling Smack Chap SE61644/2012 f. 121022 

Utm prop. Vackert typiskt huvud bra bett fin mask. Högt placerade öron fin hals sättn. Bra 

överlinje som behöver bli lite starkare. Bra vinklar bak o fram. Bra djup i bröstkorgen. Rör sig 

aningen tätt bak ganska stabilt fram. Bra steglängd fr sidan bär svansen fint ungdomlig lovande 

päls. Lovande. Bästa valp 

Valpkl 1 Hp  Äg. Junehall Lindberg Jessika 

 

 Tikar 

 

Mohinhi’s Perfect Pearl Of polaris SE10304/2013 f. 121204 

Utm prop. Bra huvud o uttryck. Tillr högt placerade öron ögonen kunde vart lite mörkare. Bra 

bett. Bra hals o rygg. Goda vinklar bak. Bra bröstkorg för åldern. Rör sig parallellt bak, lite 

ungdomligt fram. Mkt fin drive fr sidan väl utv päls tillr temp 

Valpkl 1  Äg. Gustafsson Maria 

    Hanar 

 

Zapparal’s The Vermonster SE52154/2012 f. 120509 

Fina prop. Vackert huvud bra form lagom stop bra mask o bett. Tillr mörka ögon. Bra hals i 

sättning. Lite lång länd. Välvinklad bak, mark förbröst. Vällagd skuldra. Rak överarm, står ännu 

lite tätt. Rör sig tätt bak ngt löst fram. Bra steglängd o drive bak. Bra svans trevl temp bra päls 

Junkl Exc kk 1 Ck Bhkl 4 R-Cert  Äg. Sjöberg Monica, Eriksson Catrin 

 

Leonskall’s Kizz Me Goliat S30481/2009 f. 090323 

Ganska bra prop. Bra form på huvud. Bra bett. Fin mask tillr hals, bra rygg som behöver bli lite 

starkare, välvinklad bak behöver djupna i bröstkogen, bra benstomme, rak överarm. Rör sig 

parallellt bak, ganska stabilt fram, kunde ha lite mer drive fr sidan. Bra päls 

Ökl Exc kk 2 Ck  Äg. Karlsson Kathy 

 

Lilla Äventyrets Ixion SE12054/2011 f. 101122 

Lite långsträckt. Bra form på huvudet, tydligt stop, ögonen skulle va mörkare. Bra bett. Tillr högt 

placerade öron. Bra hals i sättning, alltför dåligt musklad i ryggen, knappa vinklar bak. Bra 

skuldra, rak överarm. Bra bröstkorg o djup. Kunde vart fastare i hasen rör sig med inåtvridna 

tassar fram. Inte helt harmonisk i rörelser. Bra päls 

Chkl VG kk 4  Äg. Hemming Pia 

 

Mohinhi’s Mohrritz Is My Melody SE16866/2011 f. 110109 

Utm prop. Vacker helehet. Bra form stopet får inte bli mer. Kunde haft mörkare ögon. Bra bett 

fin mask välans öron fin hals isättn. Ryggen kunde vart starkare tillr vinklar bak. Bra skuldra o 

överarm. Bra utfylld i bröstbotten. Rör sig parallellt bak. Kunde vart fastare fram utm steg fr 

sidan korr päls trevligt temp 

Ökl Exc kk 1 Ck Bhkl 3 Cert  Äg. Gustafsson Maria 



 

Viljanshof Listig som En Räv SE15999/2011 f. 110118 

Lite långsträckt i prop. Maskulint huvud bra mask lite framträdande ljusa ögon bra bett välpl 

öron. Tillr hals lite lång länd välvinklad bak. Lite rak överarm. Bra bröstdjup. Står lite tätt fram. 

Kunde vart lite fastare i hasen och lite fastare i mellanhanden. Rör sig lite högt fram. Bra päls 

trevligt temp 

Ökl VG kk 3  Äg. Svensson Lena 

 

EE CH NORD UCH Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210 

Utm prop. Maskulint huvud. Bra nosparti ögonen skulle va mörkare ngt lågt ans öron. Bra hals 

stark rygg bra kors goda vinklar bak, kunde vart djupare i bröstkorgen. Bra skuldra, markerat 

förbröst. Rör sig parallellt bak OK fram, bra steg fram skulle ha mer kraft i bakstället. Bra päls 

bra temp 

Chkl Exc kk 3  Äg. Svedugård Pia 

 

DK UCH JWW-10 LV CH NORD V-12 SE UCH Vallonbygdens Crazy In Beer 

S22667/2009 f. 090308 

En tanke långsträckt. Bra huvud kunde ha lite mer längd i nos ganska mörka ögon, bra bett, fin 

hals kunde vart starkare i ryggen välvinklad bak bra skuldra o överarm, står ngt tätt fram, utm 

härlig benstomme o tassar. Rör sig parallellt bak fint steg fr sidan fin päls trevligt temp 

Chkl Exc kk 1 Ck Bhkl 1 BIM  Äg. Eriksson Catrin 

 

SE UCH Villmobacken’s Forrest Gump S16637/2008 f. 080106 

En tanke långsträckt i prop bra huvud. En tanke kort nosparti. Mkt stop ganska mörka ögon bra 

bett. Högt ansatta öron. Tillr hals. Välmusklad rygg. Bra vinklar bak lite rak överarm. Bra 

bröstdjup. Rör sig parallellt fram o tillbaka. Bra steg fr sidan. Rullar en aning i ryggen. Utm päls 

trevligt temp 

Chkl Exc kk 2 Ck Bhkl 2  Äg. Fredriksson Marina 

 

 

Tikar 

 

Fablernas 100procent Like It A Lot SE31054/2012 f. 120419 

Bra prop. Bra profil I huvudet men behöver bredd. Fina ögon fin mask. Välans öron bra bett lite 

kort hals. Bra rygg en tanke lång länd. Goda ivnklar bak. Bra skulra o överarm. Behöver djupna i 

bröstkorg. Tillr benstomme. Rör sig lite tätt bak ungdomligt fram. Balanserat steg fr sidan lovade 

päls bra temp 

Junkl Exc kk 2 Ck  Äg. Haglös Monika 

 

Namupalan You Go J J Girl SE26518/2012 f. 120217 

Korr prop. Bra huvudform utm stop kunde ha mörkare ögon. Bra bett. Högt placerade öron. Tillr 

hals rygg i utm kondition. Tillr vinklar bak mkt bra skuldra o överarm tillr djup utm utfylld i 

bröstbotten. Benstommen har kommit långt. Rör sig ngt marktrångt fram o tillbaka. Balanserat m 

bra steg fr sidan bra motor lovande päls trevligt temp 

Junkl Exc kk 1 Ck Btkl 3 Cert  Äg. Junehall Lindberg Jessika 

 

Nordanlejonets Glimma SE28413/2012 f. 120316 



Bra prop men alltför tunn i sin kropp o helhet. Bra form på huvud. Ljusa ögon. Bra bett bra ans 

öron lite kort hals. Alltför muskelsvag i rygg. Tillr vinklar bak lite öppen vinkel fram. Behöver få 

betydl mer kropp o volym i bröstkorg. Rör sig bra bak lite trångt fram bra framsteg skulle ha mer 

kraft bakifrån idag ej i bästa pälskondition temp ua 

Junkl G  Äg. Ehrling Anna 

 

Villmobackens Jippie Kay Yey SE37929/2012 f. 120514 

Lite långsträckt i prop. Kunde haft längre nosparti, mkt stop bra bett ljusa ögon kort hals väl lång 

länd lite knappa vinklar fram o bak behöver mer volym i bröstkorg. Rör sig lite marktrångt fram 

OK bak. Tillr steg fr sidan blir lätt bakhög i rörelse önskar en kraftfullare hund i sin helhet. 

Trevligt temp 

Junkl G  Äg. Nygren Emma 

  

Villmobackens Jisses Amalia SE37926/2012 f. 120514 

Långsträckt tik ger ett tungt intryck bra längd i nos. Hörgt ansatta öron saxbett kort hals. Lång 

länd som hon skjuter upp lite fallande kors, lite knappa vinklar bak öppen vinkel fram. Visas i 

alltför gott hull. Trampar på linje bak. Ganska parallellt fram, rör sig bakhögt kunde ha bättre steg 

fr sidan bra päls trevligt temp 

Junkl G  Äg. Jansson Maria 

 

Duvasgårdens Take Thelma SE55240/2011 f. 110823 

Ganska bra prop bra huvud högt ans öron bra mask ögonen kunde vart mörkare bra bett lite kort 

hals stark rygg tillrv vinklar bak bra vinkl fram skulle vart högre på benen bra bröstkorg rör sig 

lite tätt bak. Aningen löst fram ganska bra steg fr sidan utm päls trevligt temp 

Ukl Exc kk 1  Äg. Ekman Ager Margareta 

 

Duvasgårdens Trendy Twiggy SE55242/2011 f. 110823 

Korr prop bra huvud välans öron bra bett tillr långt nosparti. Ganska mörka ögon. Stark rygg. Bra 

vinklar bak. Bra skuldra men hela paketet ska sitta längre tillbaka. Bra volym i bröstkorg. Rör sig 

tätt bak, bra fram. Bra steg fr sidan bra päls trevligt temp priset pga prop 

Ukl VG  Äg. Hällström Therése 

 

DK JV -12 Spaddalens Black Velvet SE59564/2011 f. 111029 

En tanke långsträckt rejäl tik bra huvud med kraft ganska mörka ögon, lite lågt ans öron, kort 

men stark hals, lite lång länd rygg i god kondition, mkt välvinklad, härlig kropp fina ben o tassar 

rör sig lite tätt fram o bak, tyvärr är hunden hals idag fin helhet. Pris pga hälta 

Ukl CEB  Äg. Trouin Jennie 

 

Duvasgårdens Sweet Soya SE26601/2010 f. 100303 

Lite långsträckt i prop lite äldelt huvud ögon kunde vart mörkare saxbett. Bra öronpl bra hals 

isättn. Lite eftergivande rygg. Bra vinkl bak ngt öppen fram. Kunde vart högre på benen. Rör sig 

löst fram lite på linje bak. Skulle haft kraftfullare rörelse fr sidan önskar lite mer päls trevl temp 

Ökl VG kk 2  Äg. Mickelsson Adela 

 

Fablernas Ojojoj 0-koll SE27346/2011 f. 110323 

Bra prop. Bra huvud. Högt pl öron ngt djupt liggande ögon. Bra bett ngt kort nosparti, fin 

överlinje, välvinklad fram o bak. Bra bröstvolym. Rör sig parallellt bak lite inåttåad fram bra steg 



fr sidan bra pälskvalitet trevl temp 

Ökl Exc kk 1  Äg. Ehrling Anna 

 

Lilla Äventyrets Juliet SE54808/2011 f. 110808 

Kunde vara lite högre på benen. Tik som kunde ha lite mer linjer, lite kort nosparti högt ansatta 

öron ögonen sitter lite tätt bra bett bra hals lite eftergivande rygg välvinklad fram o bak. Rör sig 

bra bak rör sig brett fram, alltför marknära rörelser. Tiken kryper ihop ej typiskt lite ullig temp 

trevligt temp 

Ökl VG kk 3  Äg. Hemming Pia 

 

SE UCH Lilla Äventyrets Daphne SE23242/2009 f. 090210 

Fina prop. Fin form på huvudet. Ögonen kunde vart mörkare. Önskar lite högre öron ans. Ganska 

bra längd i nos. Bra hals o rygg stående. Välvinklad fram o bak. Bra djup i sin bröstkorg. Rör sig 

bra fram rel stabilt fram bra steg fr sidan rullar lite i ryggen trevl temp bra päls 

Chkl Exc kk 2 Ck Btkl 4  Äg. Hemming Pia 

 

DK UCH LV CH Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f. 090308 

En tanke långsträckt i prop. Kraftfullt huvud bra bett öronen sitter ganska högt bra hals tillr stark 

rygg fina vinklar bak o fram. Kraftfull benstomme. Fina tassar. Bra förbröst o bröstdjup. Rör sig 

tätt bak lite löst fram, vackert steg fr sidan hanterar sitt välvinklade bakställ väl 

Chkl Exc kk 1 Ck Btkl 2  Äg. Trouin Jennie 

 

C.I.B DK V-12 FI UCH FI V-09 LV CH NO V-07 NORD UCH NORD V-09 NORD V-12 

NORD VV-12 SE V-12 Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

Flott tik m utm prop vacker resning stolt. Fint huvud bra längd i nosparti nobelt uttr. Saxbett. 

Halsen kommer fint i kropp. Stark rygg. Normala vinklar bak. Bra skuldra o överarm härlig 

benstomme o tassar. Rör sig lite tätt bak, ganska stabilt fram. Vackert steg fr sidan härlig päls o 

temp. Bästa veteran 

Vetkl Exc kk 1 Ck Btkl 1 BIR  Äg. Eriksson Catrin, Sjöberg Monica 

 

 Uppfödarklass 

 

Kennel Lilla Äventyrets 

Mkt fina huvuden o uttr. Fina rörelser fr sidan. Tillr sommar. Varierande prop som stör helheten 

lite 

Uppfkl 1  Uppfödare: Hemming Pia 


