
Sundsvall 2012-10-14                                       Domare: Åke Cronander 

 

Valpar 4-6 månader 

 

Hanar  

Curemidas Bacardi Brizzler SE36163/2012           2012-04-16 

Maskulin hanhundsvalp, välformat huvud och utr. Bra ögon & öron, kunde ha ngt bättre 

halsansättning. Välkroppad för åldern men för brant i korset. Bra framställ, bra benstomme. Står 

& går underställt. 

Valpkl: 2  Äg. Mats Granlöf/Gerd Svensson 

 

Zapparal’s The Vermonster SE52154/2012          2012-04-16 

Härlig helhet. Mkt tilltalande hanvalp. Fina proportioner, välformat huvud, fint uttryck. Mörka 

fina ögon, mkt välkroppad för åldern, goda vinklar, bra ben & tassar. Rör sig väl. 

Valpkl: 1, HP. Bästa valp 4-6mån  Äg. Monica Sjöberg/Catrin Eriksson 

 

Tikar 

 

Knockando’s Vin Sorbes Una Classica SE28433/2012          2012-04-15 

Mkt tilltalande tikvalp, fina proportioner. Välformat huvud, mörka fina ögon, bra hals & förbröst, 

välkroppad, bra överlinje, goda vinklar. Bra ben & tassar, rör sig väl för åldern. 

Valpkl: 1, HP. BIM 4-6mån  Äg. Göran Wåhlén 

Valpar 6-9 månader 

 

Hanar 

Lionbrook’s Authority Of Attention SE21790/2012          2012-02-21 

Synnerligen tilltalande hanvalp. Välformat huvud, fint uttryck, bra mask, mörka ögon. Utm. hals 

& förbröst, mkt välutv. för åldern m. fin överlinje m. utm. vinklar. Utm. rörelser från sidan 

Valpkl: 1, HP. Bästa valp 6-9 mån, BIS-valp  Äg. Martin Kvarnström 

 

Lionbrook’s Giant Of Attention SE21792/2012          2012-02-21 

Bra helhet, maskulin, bra huvud & uttryck. Bra mask, tillräckl. hals, kunde ha mer förbröst, 

välkroppad för åldern, goda vinklar fram, lite brant i korset, kunde ha ett stabilare bakställ. Bra 

ben & tasssar, rör sig m. bra setg. 

Valpkl: 3                                                                             Äg. Birger Gustafsson 

 

Lionbrook’s Guard Of Attention SE21793/2012          2012-02-21 

Alltför skygg därav priset, behöver tränas. Bra huvudform, ängslig misstänksam blick. Bra hals, 

kunde ha mer förbröst, bra kropp för åldern, goda vinklar, kunde ha stabilare rörelser. 

Valpkl: Disqualified pga mentalitet  Äg. Stefan Ågren 

 

Lionbrook’s Knight Of Attention SE21794/2012          2012-02-21 

Temperamentsmässigt allt för svag. Morrar, gör utfall, därav priset. Tillräcklig hals, bra förbröst 

mkt välkroppad för åldern m. bra överlinje, goda vinklar, bra ben & tassar. Rör sig m. god 

steglängd men behöver bli fastare i rörelse. 

Valpkl: Disqualified pga mentalitet  Äg. Julia Bergström 



Lionbrook’s Soldier Of Attention SE21791/2012          2012-02-21 

Mkt bra helhet, välformat huvud, fint uttryck. Tillräcklig mask mörka ögon, bra hals, tillräckl. 

Förbröst, välkroppad, bra överlinje, goda vinklar, lite smal i fronten, kunde stå bättre på sina 

framben, rör sig med bra steg från sidan. Lite trångt framifrån & bak 

Valpkl: 2  Äg. Christoffer Viklund 

 

Tikar 

 

Kinglords Miss Angelica SE41674/2012          2012-03-13 

Tilltalande helhet. Feminint välformat huvud, fin mask, bra ögon & öron. Mkt bra hals & 

förbröst, mkt välkroppad för åldern, bra överlinje, goda vinklar, bra ben & tassar, rör sig väl. 

Valpkl: 2, HP  Äg. Emma Ottosson 

 

Namupalan You Go J J Girl SE26518/2012          2012-02-17 

Tilltalande helhet. Fem. välskuret huvud. Bra mask, mörka fina ögon, vacker hals, bra förbröst, 

välkroppad för åldern m. kunde haft lite mer substans. Välvinklad, bra ben & tassar, rör sig väl 

Valpkl: 1, HP, Bim 6-9 mån.  Äg. Jessica Lindberg Junehall 

 

Unique dogs Moonlight SE20630/2012          2012-02-17 

Bra helhet, feminin, bra huvud, bra mask ögon & öron, tillräckl. Hals, kunde ha mer förbröst, bra 

kropp för åldern, kunde ha stramare överlinje, ngt brant kors, kunde haft bättre tassar, rör sig med 

bra steg från sidan, lite trångt bak. 

Valpkl: 3  Äg. Elina Öhman 

 

 

Hanar 

 

Juniorklass 

 

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

Kraftfull maskulin juniorhane, mkt bra huvud & uttryck. Bra mask, fina ögon & öron. Mkt bra 

hals, bra förbröst, kraftfull välutv. kropp. Fin överlinje, utm. Vinklar, bra ben & tassar, rör sig väl 

från sidan, bra fram & bak. 

Junkl: E, Junkl kk: 2  Äg. Emilia Mosesson 

 

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

Mkt tilltalande helhet, maskulin substansfull, fina proportioner, välformat huvud, fin mask ögon 

& öron. Utm. hals, tillr. Förbröst, mkt välkroppad, bra överlinje, utm. vinklar, bra ben & tassar, 

kunde bära sin svans bättre, rör sig väl 

Junkl: E, Junkl kk: 1, CK, R-cert  Äg. Lina Svahn 

 

Lejonklippans Jenkki SE50115/2011 f. 2011-07-20 

Bra helhet, bra huvudform, har ett oregelb. & snett bett, där incisiver korsar varandra, tillräcklig 

hals & förbröst, välkroppad, goda vinklar, kunde haft lite bättre päls, rör sig m. bra steg 

Junkl: Disqualified  Äg. Ville Niiranen 

 

 



Lejonklippans V Sex SE50114/2011 f. 2011-07-20 

Tilltalande helhet, maskulint välformat huvud, fint uttryck, fin mask, bra ögon & öron, tillräckl. 

Hals, bra förbröst, välkroppad m. ngt för lång i länden. Goda vinklar, bra ben & tassar. Rör sig m. 

bra steg från sidan. 

Junkl: E, Junkl kk: 3  Äg. Petra Högberg 

 

Unghundsklass 

 

Curemidas Antiqua af Asha Aranea SE17076/2011 f. 2011-01-12 

Ngt obalanserad. Bra huvudform & uttryck, lite för ljusa ögon, tillr. Hals, knappt förbröst, ngt 

framskjuten & rak i sitt framställ, bra kropp, brant kors, tillräckl. Vinklar bak. Tillräckl. 

Benstomme, kunde ha ngt mer balanserade rörelser. 

Ukl: V Ungkl kk: 3  Äg. Gerd Svensson 

 

NORD JV-11, NORD V-11 Lejonklippans Amazing Heritage   SE66431/2010  f. 2010-11-02 

Mkt tilltalande helhet, välskuret huvud, fint uttryck, bra mask ögon & öron, utm. hals, bra 

förbröst, mkt välkroppad för åldern, fin överlinje, utm. prop., goda vinklar, rör sig väl. 

Ukl: E Ungkl kk: 1, CK, Bhkl 3, CERT  Äg. Petra Högberg 

 

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

Mkt bra helhet, bra huvud & uttryck, ngt plant stop, bra ögon & öron, mkt bra hals, lite knappt 

förbröst, bra kropp & överlinje, bra prop. Goda vinklar, bra ben & tassar, rör sig väl. 

Ukl: E Ungkl kk: 2, CK  Äg. Pia Hemming 

 

Öppenklass 

 

Lejonklippans Zorro S62472/2007 f. 2007-09-12 

Tillräckl. Maskulin, som kunde visa upp lite mer karaktär, kunde ha ett mer utfyllt & välskuret 

huvud, tillräckl. Hals & förbröst, bra kropp & överlinje, smal i fronten, vrider ut framtassarna, 

mkt knappa vinklar fram, tillräckl. Bak, kunde ha mer benstomme, kunde ha ett kraftfullare steg 

Ökl: G Äg. Gun Andersson 

 

Leodal’s Bilbao SE61447/2010 f. 2010-09-29   

Bra helhet, mask. Välformat huvud, fint uttryck, bra ögon & öron, mkt bra hals. Tillräckl. 

Förbröst, välkroppad, kunde ha lite mer substans. Bra överlinje. Goda vinklar, bra ben & tassar, 

rör sig väl. 

Ökl: E Ökl kk: 1 Äg. Angelica Klavbäck 

 

Lorebergs Vampyr S62472/2007 f. 2007-09-12 

Ngt lågställd, lite för lång, bra huvudform & uttryck. Tillräckl. Hals, bra förbröst. Bra kropp men 

för lång i länden. Lite brant i korset. Kunde stå bättre på sina bakben, ger ett lite för tungt intryck. 

Rör sig m. god steglängd, lösa armbågar, instabilt fram. 

Ökl: V Ökl kk: 2 Äg. Helen Andersson 

 

 

 

 



Championklass 

 

SE UCH Gep’s Big Bear’s Italian Stallion S35718/2007 f. 2007-04-09    

Mkt bra helhet, maskulint, välformat huvud, bra uttryck, bra mask ögon & öron, tillr. Hals, bra 

förbröst, mkt välkroppad, kunde ha ngt stramare överlinje, goda vinklar, bra tassar, rör sig väl 

Chkl: E Chkl kk: opl, CK Äg. Gina E Persson 

 

C.I.B NORD UCH SE V-10, -11, -12 Gep’s Big Bear’s Peace  S53274/2007 f. 2007-06-30 

Fin i alla delar, utm. representant för rasen. Härligt huvud & uttryck. Utm. hals, förbröst, kropp, 

vinklar, ben & tassar. Fantastiska rörelser. 

Chkl: E Chkl kk: 1, Bhkl 1, BIM Äg. Gina E Persson 

 

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

Tilltalande helhet, unghund som ännu behöver lite mer substans, m. har fina prop.Mkt bra huvud 

& uttryck, bra hals & tillr. Förbröst, välkroppad, bra övelinje, goda vinklar, bra ben & tassar, rör 

sig utm. 

Chkl: E Chkl kk: 3, CK, Bhkl 4 Äg. Gina E Persson 

 

C.I.B, NO V-11, DK V- 10, NORD UCH, LT CH, SL CH  

Knockando’s Qmp Quincy Red S32020/2008 f. 2008-04-07 

Kraftfull mask. Ngt långsträckt, mkt bra huvud & uttryck. Ngt ljusa ögon, bra hals & förbröst. 

Väldkoppad m. ngt lång i länden, kunde haft ngt stramare överlinje, goda vinklar, bra ben & 

tassar. Rör sig m. bra steg runtom. 

Chkl: E Chkl kk: 4, CK Äg. Ruth Lintonsson 

 

NORD JV-10, SE UCH Lejonklippans Äkkinen Utan H       S47183/2009 f. 2009-06-29 

Mkt bra helhet, välformat huvud, kunde haft ngt kraftigare nosparti. Bra uttryck, bra ögon & 

öron, bra hals & förbröst, välkroppad, aningen lång i länden. Bra vinklar, ben & tassar, rör sig väl 

från sidan. 

Chkl: E Chkl kk: opl, CK Äg. Ville Niiranen 

 

SE UCH Vallonbygdens Crazy In Beer       S22667/2009 f. 2009-03-08      

Bra helh., maskulin, välformat huvud, bra uttryck, bra ögon & öron. Tillräckl. Hals, bra förbröst, 

välkroppad, aningen lång i länden, bra överlinje & vinklar, ngt överpälsad, bra ben & tassar, rör 

sig bra från sidan, lite trångt bak 

Chkl: E Chkl kk: 2, CK, Bhkl 2 Äg. Catrin Eriksson & Monica Sjöberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tikar 

Juniorklass 

 

Duvasgårdens Tovas Toulouse SE55239/2011 f. 2011-08-23 

Mkt välutv. juniortik m. väldkuret fint huvud & uttryck, bra ögon & öron, mkt bra hals & 

förbröst, mkt välkroppad för åldern, bra överlinje, goda vinklar. Bra päls, ben & tassar, rör sig väl 

Junkl: E, Junkl kk: 1, CK, Btkl 3, R-cert  Äg. Margareta Mix & Märta Brandts 

 

 

 

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

Bra helhet, ngt långsträckt. Bra huvudform & uttryck, saknar P4 i vä underkäke, därav priset. Bra 

hals & förbröst, välkroppad. Lite lång i länden, blir därför lite låg på benen. Goda vinklar, rör sig 

väl. 

Junkl: Disqualified  Äg. Caroline Lundqvist 

 

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

Tilltalande helhet, feminin, mkt bra huvud & uttryck. Bra mask ögon & öron. Bra hals & 

förbröst. Välkroppad, goda prop. Bra överlinje ben & vinklar & tassar, goda rörelser 

Junkl: E Junkl kk: 3  Äg. Linda Svahn 

 

Knockando’s Princess Of Umbria SE54296/2011 f. 2011-09-18    

Mkt bra helhet, rejäl juniortik, välformat huvud, fint uttryck, bra mask ögon, öron. Mkt bra hals, 

tillr. Förbröst, välkroppad m. bra överlinje, goda vinklar. Bra päls, ben & tassar. Rör sig m. bra 

steg runtom. 

Junkl: E Junkl kk: 2  Äg. Ruth Lintonsson 

 

Lejonklippans Stimorol SE50119/2011 f. 2011-07-20   

Bra helhet, ngt lågställd, bra huvud & uttryck, tillr. hals & förbröst. Bra kropp men behöver mer 

substans, tillräckl. Vinklar ben & tassar, för smal i fronten, kunde bära svansen bättre, behöver 

utvecklas & växa på sig, tillräckligt steg 

Junkl: V Junkl kk: 4  Äg. Petra Högberg 

 

Lejonklippans Toy SE50117/2011 f. 2011-07-20   

Ngt lågställd, bra skalle, kunde ha ngt kraftigare nosparti, ej helt korr. bett, tillr. hals & förbröst, 

bra kropp men för lång i länden, goda vinklar. Tillr. benstomme, för dagen ganska spänd & trivs 

inte m. tillställningen, tillräcklig steglängd. 

Junkl: V   Äg. Petra Högberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öppenklass 

 

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

Ngt tung & oädel, kraftfullt huvud, ngt ljusa ögon, tillr. hals & förbröst. Bra kropp, lite lång i 

länden. Kunde haft stramare överlinje, goda vinklar, bra ben & tassar, kunde ha lite smidigare 

rörelser 

Ökl: V  Äg. Gerd Svensson 

 

Knatteberga’s Christmas Angel SE10162/2010 f. 2009-12-25     

Trevlig helhet, välformat huvud, fint uttryck. Bra hals, tillr. förbröst, välkroppad. Bra överlinje & 

fina proportioner. Goda vinklar, bra päls ben & tassar, rör sig väl runtom 

Ökl: E, Ökl kk: 4  Äg. Martin Kvarnström 

 

Knatteberga’s Christmas Princess SE10165/2010 f. 2009-12-25     

Bra helhet feminin. Bra huvudform, fint uttryck, bra ögon & öron. Bra hals & förbröst, 

välkroppad, goda vinklar, bra ben & tassar, lämnat festblåsan hemma, rör sig m. bra steg från 

sidan, lite lösa armbågar 

Ökl: E  Äg. Gitte Aspegren 

 

Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel S47184/2009 f. 2009-06-29 

Mkt tilltalande helhet, feminin, välskuret huvud, fint uttryck. Mkt bra hals & förbröst, välkroppad 

m. fin överlinje. Goda vinklar, bra ben & tassar. Rör sig väl, väl högt hull. 

Ökl: E, Ökl kk: 3  Äg. Maria Söderqvist 

 

Leodal’s Angelic Azaya S53734/2007 f. 2007-07-18   

Bra helhet, feminin, kunde ha ngt mer välskuret huvud, bra uttryck, ngt lågt ansatta öron, tillr. 

hals & förbröst, bra kropp, kunde haft stramare överlinje, goda vinklar, bra ben & tassar, tillräckl. 

steg från sidan, lös i armbågar, lite trång bak, ej jämn tandrad 

Ökl: E  Äg. Angelica Klavbäck 

 

Leodal’s Belize SE61448/2010 f. 2010-09-29 

Mkt tillt. helhet, feminin, vackert välskuret huvud, fint uttryck, bra mask ögon & öron, utm. hals 

& förbröst, välkroppad m. goda vinklar, bra överlinje. Bra ben & tassar, kunde bära svansen 

bättre, lämnat festblåsan hemma, utm. sidorörelser. Champion idag. 

Ökl: E Ökl kk: 1, CK, Btkl 1, CERT, CHAMPIONAT, BIR   

Äg. Angelica & Kristian Klavbäck 

 

Sjöwildas Missy Elliot S68288/2007 f. 2007-10-29 

Ngt överviktig dam, Mkt bra huvud & uttryck, bra hals, tillr. förbröst. Välkroppad men alltför lös 

& rullig i rörelse, goda vinklar, bra ben & tassar, tillr. steglängd 

Ökl: V  Äg. Lisbeth Andersson 

 

Zir Ozzy’s Harmonia Av Tibia S61777/2008 f. 2008-08-27 

Tillr. helhet, feminin, välformat huvud, fint uttryck, ngt ljusa ögon, bra öron, bra hals, tillr. 

förbröst, välkroppad, fin överlinje, bra prop. Goda vinklar, bra ben & tassar, rör sig väl 

Ökl: E, Ökl kk: 2, CK  Äg. Catrine Undebeck 

 



 

Championklass 

 

FI UCH, NO UCH, NORD JV-07, SE UCH Fiva’s Juicy Fruit  S42891/2007 f. 2006-11-13 

Allt för tung & för högt hull, bra huvud & uttryck, tillr. hals & förbröst, välkroppad, ngt lång i 

länden, gränsen till övervinklad bak, ngt överpälsad, tunga oharmoniska rörelser 

Chkl: V, Chkl kk: 4  Äg. Maria Söderqvist 

 

NO V-11, NORD UCH, SE UCH Knockando’s Winther In Salinas   

S67089/2009                                                               f. 2009-11-04    

Trevlig helhet, feminin stor & rejäl, välformat huvud, bra hals & förbröst, välkroppad. Bra 

överlinje, goda prop. & välvinklad. Bra ben & tassar, rör sig väl. 

Chkl: E, Chkl kk: 2, CK  Äg. Ruth Lintonsson 

 

NORD JV-10, SE V-11, SE UCH Lejonvinden’s Yummie Yam Yam  

SE12713/2010                                                            f. 2009-12-15     

Mkt tillt. Helhet, feminin, mkt bra huvud & uttryck, bra ögon & öron, bra hals & förbröst, mkt 

välkroppad m. bra överlinje, goda vinklar, bra ben & tassar, rör sig utmärkt 

Chkl: E, Chkl kk: 1, CK, Btkl 2  Äg. Jessica Lindberg Junehall 

 

SE UCH Lilla Äventyrets Capella                           S17646/2008      f. 2008-01-07 

Ngt lågställd, mkt bra huvud & uttryck, bra hals & förbröst, välkroppad, ngt lång i länden & i för 

högt hull. Välvinklad, bra ben & tassar. Rör sig m. bra steg runtom 

Chkl: E, Chkl kk: 3  Äg. Patrick Persson 

 

Veteranklass 

 

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

Ngt överpälsad, åldrad tik, ganska bra huvudform m. grå tinningar & näsa. Bra hals, tillr. 

förbröst, rak i överarmen. Bra kropp m. i ngt högt hull. Bra bakställ, tillr. benstomme, kunde ha 

stabilare rörelser. 

Vetkl: V, Chkl kk: 3  Äg. Malin Östlund 

 

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

S55347/2004                                                             f. 2004-08-02 

Mkt tilltalande helhet, välformat huvud, fint uttryck, mörka fina ögon, bra öron, mkt bra hals & 

förbröst. Välkroppad i fin kondition, goda vinklar, aningen brant kors, kunde ha bättre 

svansansättning. Mkt bra ben & tassar, rör sig väl 

Vetkl: E, Chkl kk: 2, CK  Äg. Catrin Eriksson 

 

NORD VV-11, SE UCH Sjö Björnens Äventyr                      S55058/2003 f. 2003-08-24 

Mkt tilltalande helhet, fina proportioner. Välformat huvud, fint uttryck, mkt bra hals & förbröst. 

Utm. kropp & överlinje, fin kondition, goda vinklar, bra ben & tassar. Utm. rörelser. 

Bästa veteran. 

Vetkl: E, Chkl kk: 1, CK, Btkl 4, Bästa Veteran  Äg. Pia Hemming 

 


