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Domare: Matti Louso 

 

Valpar  

Tikar 

 

Svansboden´s Xactly By The Rules s66896/2006 f. 2006-10-16 

Vackert huvud med bra uttryck, Bra bett Bra benstomme Bröstkorgen och förbröst bör utvecklas, Önskas 

mer vinklar både fram och bak, Rör sig ändå lite brett fram annars bra, Bra mask Pälsen är inte I bästa 

kondition 

Valpkl 1 hp Bir Äg. Jan Djupenström 

 

Hanar 

 

Furudalens Blended Boy s33470/2006 f. 2006-03-17 

Mkt bra huvud o uttryck, Bra bett Mycket bra ögon Bra hals o benstomme Bra förbröst och kropp Önska 

lite mera vinklar fram m normala bakbensvinklar, Rör sig bra Bra mask Trevligt temperament 

Junkl 1 1 Hp Äg. Eva Olsson 

 

Vallonbygdens Born To Be A Star s12472/2006 f. 2005-12-13 

Önskas lite mera utfyllt nosparti, Bettet kunde vara bättre Något ljusa ögon, Bra hals o make Bra 

benstomme, Önskas rakare framben o bättre tassar, Förbröst och kropp får ännu utvecklas, Önska mera 

vinklar både fram o bak, rös sig löst fram mycket bra bak, Bra mask o trevligt temperament, Behöver tid 

att utvecklas 

Ukl 2 Äg.Therese Lind 

 

Vallonbygdens Bor To Run s12471/2006 f. 2005-12-13 

Mycket stor hane, Mycket bra huvud Bra uttryck, Bra bett Bra hals och benstomme, Förbröst och kropp 

får nu utvecklas, Önskas lite mera vinklar fram, normala bak, Rör sig bra, Bra mask Pälsen är inte i bästa 

kondition idag 

Ukl 1 1 Ck Bh 1 Cert BIM Äg. Monica Sjöberg 

 

Kusbolejonet Jungel Jim s59694/2004 f. 2004-08-19 

Bra huvud och bett, Önskas bättre ögon och uttryck, Bra hals o manke, kraftig benstomme, Goda tassar 

Mycket bra förbröst, bra kropp, normala vinklar Rör sig bra från sidan, trångt bak, Bra mask Trevligt 

temperament 

Ökl 1 1 Äg. Irene Elfving 

 

Lejonklippans Qurage s56138/2004 f. 2004-08-10 

Lite för mycket kinder, annars bra huvud, Bra bett Mycket bra ögon, kort hals Bra manke, Bra 

benstomme för mjuka mellanhänder Mycket bra förbröst och kropp önskas bättre vinklar fram Goda 

bakbensvinklar Rös sig löst fram annars bra I rörelse hög svans Bra mask trevligt temperament. 

Ökl 2 Äg. Maria Österman 

 

Bölelejonet Yannek s23498/2002 f. 2002-02-27 

Bra huvud, Bra bett önskas mörkare ögon, Bra hals önskas bättre manke, Bra benstomme Bra förbröst 

och kropp normala vinklar Rör sig bra från sidan lite brett fram, Bra mask Trevligt temperament 

Chkl 1 Ck Bh 2 Äg. Monica Sjöberg 

 

 

 

 

Tikar 

 

Bölelejonet Gemma s66041/2006 f. 2006-10-05 

9 mån gammal juniortik, som önnu är mycket valpig mycket bra huvud o uttreck och bra bett Bra hals 

tillräcklig benstomme förbröst och kropp får ännu utecklas ännu hög i länden, önksas lite mer vinklar 

både fram och bak, rör sig lite löst fram annars bra, Bra mask Trevligt temperament önksas lite mera 

pigment i munnen. 



Jkl 1 2 Äg. Marianne Lindgren 

 

Bölelejonet Ginza s66040/2006 f. 2006-10-05 

Ännu något smalt men annars bra huvud Bra bett Goda öron Bra hals o manke passande benstomme Bra 

förbröst och kropp, normala vinklar bör sig lite löst fram annars bra Bra mask pälsen är inte i bästa 

kondition, trevligt temperament 

Jkl 1 1Ck Bt 3 Äg. Anne Marie Krigh 

 

Gep´s Big Bear´s Running Fox s54068/2006 f. 2006-07-07 

Delt ej 

 

Pocahontasgårdens Ayana s51312/2006 f. 2006-06-21 

Önskas lite längre huvud och lite kraftigare underkäke, Bra bett kort hals Bra benstomme Flata tassar 

Bra förbröst och kropp ngt lång i länden Normal vinklar önska lite rakar framben, kunde röra sig med 

bättre drive bra mask trevligt temperament 

Jkl 2 Äg. Yvonne Zetterlund 

 

Pocahontasgårdens Kiowa s51313/2006 f. 2006-06-21 

Stor junior tik Mycket kraftig, Bra huvud ojämnt bett Önskas bättre ögon kort hals kraftig benstomme 

önskas rakar framben ngt mjuka mellanhänder Bra förbröst och kropp men för lång i länden Normala 

vinklar rör sig bra från sidan men löst fram Ngt ostabila bakbens rörelser Bra mask trevligt temperament 

Jkl 2 Äg. Rose-Marie Smedbakken 

 

Bölelejonet Exotic Elaine s57674/2005 f. 2005-08-06 

Önskas lit längre huvud lite för mycket kinder, ojämt bett ngt ljusa ögon, kort hals Bra benstomme flasa 

tassar Bra förbröst och kropp Nomrala vinklar rör sig lite brett fram bra från sidan Bra mask Trevligt 

temperament idag för tjock. 

Ukl 2 Äg. Solgun Bergström 

 

Lejonklippans Solsken till Monica s59223/2005 f.2005-08-16 

Önska bättre linje mellan nosparti o skallparti, önska mera utfyllt nosparti Bra bett goda ögon Bra hals 

och benstomme Ngt flata tassar bra förbröst och kropp, önska mera vinklar både fram och bak rör sig 

bra Trevligt temperament Bra mask 

Ukl 1 1 Ck Bt 4 Äg, Monica Haglöf 

 

Bölelejónet Athena-Pondurosa s50552/2004 f.2004-07-04 

Ngt kort nosparti annars bra huvud, Bra bett, Bra hals och benstomme bra förbröst och kropp ngt raka 

överarmar, Rör sig lite löst fram annars bra Bra mask Trevligt temperament. 

Ökl 1 2 Ck Bt2 Äg, Malin Östlund 

 

Bölelejonet Catinka s15679/2005 f.2005-01-04 

Önskas lite mera utfyllt nosparti och kraftigare underkäke ngt löst bett Bra hals o manke samt 

benstomme, Mycket bra förbröst och kropp men mjuk rygglinje, normala vinklar rör sig mycket bra 

önskas mera mask trevligt temperament 

Ökl 1 3 Ck Bt R Äg, Anne Marie Krigh 

 

Bölelejonet Didre s44646/2005 f.2005-05-29 

Bra huvud och bett, Ngt ljusa ögon, Bra hals och make bra benstomme, Ännu ngt smalt förbröst, Önskas 

mera vinklar både fram och bak, Rör sig med bra steg i rörelse, mycket tilltalande helhet Bra mask inte i 

bästa päls i dag, trevligt temperament 

Ökl 1 4 Äg, Henrik Andersson 

 

Bölelejonet Ödegårds-Stintan s44422/2004 f.2004-05-24 

Bra huvud och bett, ljusa ögon Bra hals och manke, Bra benstomme, Bra förbröst och kropp med goda 

vinklar, Rör sig bra tyvärr är tiken å min smak för lågställd och för tjock, trevligt temperament 

Ökl 2 Äg, Anne Marie Krigh 

 

Chateau-Fleurs Idril Celebrindal s33526/2005 f.2005-04-16 

Önskas lite längre huvud, bra bett, ljusa ögon Bra hals och manke Bra benstomme, ngt flata tassar, Bra 



förbröst och kropp, normal vinklar Önskas rakare framben, rör sig för löst fram Bra från sidan inte I 

bästa päls idag, trevligt temperament 

Ökl 2 Äg, Pamela Abrahamsson 

 

 

Fablernas Big Friend s66536/2004 f.2004-10-21 

Bra bett ljusa ögon Bra huvud bra hals och make samt benstomme, Goda tassar Bra förbröst och kropp 

Önskas lite mera vinklar både fram och bak, rör sig lite brett fram annars bra Bra mask Inte I bästa päls 

idag, trevligt temperament 

Ökl 1 R Äg, Tuula Saari 

 

Kusbolejonet Interesting Dream s55347/2004 f.2004-08-02 

Mycket vacker tik bra huvud och bett, Mörka ögon Bra hals och manke samt benstomme, Bra förbröst 

och kropp normala vinklar Bakbenssporrar, rör sig brett fram annars bra, Bra mask trevligt temperament 

mycket tilltalande helhet  

Ökl 1 1 Ck Bt 1 BIR Äg, Catrin Eriksson 

 

Lejonklippans Night Suprise s64834/2003 f.2003-11-19 

Bra huvud som kunde vara mer feminint Bra bett Goda ögon Bra hals kraftig benstomme önska lite mer 

förbröst och mera vinklar både fram och bak, Bra kropp. rör sig bra, Bra mask trevligt temperament som 

helhet kund hon var lite mera feminin 

Ökl 1 opl Äg, Monica Haglöf 

 

Lorebergs Queenie Pie s37000/2005 f.2005-04-06 

Önskas lite kraftigare underkäke, annars bra huvud Bra bett mörka ögon Bra hals och make kraftigt 

förbröst och kropp Bra benstomme Ngt mjuka mellanhänder Goda vinklar Rör sig bra från sidan men 

trångt bak, Bra mask för tjock och tiken är för lågställd trevligt temperament 

Ökl 2 Opl Äg, Kirti Zachrisson  

 

Nouskania Asha Aranea Nhsb2479620 f.2003-10-31 

Bra huvud och bett, Goda ögon kraftig hals och bra make, Bra benstomme Ngt flata tassar Bra förbröst 

och kropp normala vinklar Ngt mjuk rygglinje Rör sig trångt bak och med kort baksteg, Bra mask Tiken 

är lite för tjock idag, Bra temperament 

Ökl 2 Äg, Sluiter HxJ 

 

Uppfödargrupp 

Bölelejonet kennel 

Bra grupp bestående av 3 olika kombinationer, alla hundar har bra huvuden, Goda benstommar och goda 

helheter samt trevligt temperament 

1 1 Hp Uppfödare: Ann Marie Krigh 


