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Domare Benny V Schedwin Blid 

 

Hanar 

Domptörerna’ s Roadrunner S50845/2006 f. 060706 

Välbalanserad bra huvud, lite trångt bett, bra hals, bra proportioner, välkroppad för åldern, kraftig 

benstomme, normala vinklar, bra steg, lite trång bak, tillräcklig päls för åldern. 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Anneli Jansson 

 

Kwenobe Balfen Shiku S60393/2006 f. 060613 

Bra huvud o uttryck, tillräcklig hals, lite lös rygg, aningen kort i kroppen, bra bröstdjup, välutvecklad 

front, bra benstomme, raka vinklar bak, bra steg från sidan, lite hög svans i rörelse, bra pälsanlag. 

Junkl 1 Junkk 2 Hp Äg. Petra Junehall 

 

Bölelejonet Clay S15676/2005 f. 050104 

Stor kraftig hane, välformat huvud, bra uttryck normal hals bra proportioner på kroppen, kunde ha lite 

stadigare rygg, djup kropp, bra front, kraftig benstomme, lite raka vinklar bak, bra steg från sidan, bra 

päls. Champion idag! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM Äg. Helena Nylin 

 

Fablernas Nice Rebell S53897/2005 f. 050804 

Välformat huvud bra uttryck, bra hals lite svag rygglinje, aningen lång i länden, behöver lite mer volym, 

bra benstomme, normala vinklar, bra steg från sidan, lös fram, lite urfälld i pälsen idag. 

Ökl 1 Ökk 2 Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Garplyckan’ s Borbein Ex Yellow S60717/2002 f. 021110 

Aningen kort lite --- maskulint huvud, tillräcklig hals bra rygglinje lite flat bröstkorg som kunde ha mer 

volym, trång front lite lösa armbågar, raka vinklar bak, tillräckligt steg bra päls. 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Susanne Ytterskog 

 

Tikar 

Domptörerna’ s Windstar S50846/2006 f. 060706 

Välbalanserad juniortik välformat huvud bra uttryck, bra hals, välutvecklad för åldern, bra förbröst, bra 

benstomme, lite raka knän, effektiva rörelser, bra pälsanlag. 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Äg. Anneli Jansson 

 

Pocahontasgårdens Ayana S51312/2006 f. 060621 

Feminint huvud trånga hörntänder i underkäken, normal hals, bra proportioner, ganska lös rygg, bra 

bröstdjup, lite lösa armbågar, raka vinklar bak, bra steg lite svaga haser, bra pälsanlag. 

Junkl 2 Äg. Yvonne Zetterlund 

 

Birkabazze’ s Happy End S10928/2006 f. 051127 

Feminint huvud lite stora öron, tillräcklig hals, lite svag rygg, tillräckligt bröstdjup, tillräcklig benstomme, 

står o går lite överbyggd, raka knän, rör sig lite kort, ganska urfälld päls. 

Ukl 2 Äg. Pia Björkegren 

 

Miss Kelly’ s Kelly S27131/2006 f.060304 

Välbalanserad tik som behöver mer ringvana feminint huvud lite tunn nos, normal hals, bra proportioner, 

tillräcklig kropp för åldern, bra benstomme o vinklar, bra steg från sidan, lite trång bak, bra päls. 

Ukl 1 Ukk 1 Äg. Pernilla Söderlund 

 

Artemis Alectrona S30968/2005 f. 050330 

Vackert huvud o uttryck, bra hals o rygglinje, bra proportioner, djup kropp bra front bra benstomme raka 

knän, mkt raka hasleder, som vrider innåt, rör sig ändå med bra steg, bra päls, trång bak o lös fram. 

Ökl 2 Äg. Rose-Marie Smedbakken 

 

Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704 

Kraftfull tik, bra huvud o uttryck, bra hals o rygg, djup kropp bra proportioner, lite tunn front, normal 

benstomme, bra vinklar, rör sig väl, välvisad, bra päls. 



Ökl 1 Ökk 4 Ck Äg. Malin Östlund 

 

Dragongårdens Mendoza S52041/2005 f. 050725 

Kraftfull tik välformat hu bra uttryck, bra hals o rygglinje, djup kropp, br front, bra benstomme, normala 

vinklar, sunda rörelser, lite lös fram, välvisad, bra päls. Champion idag! 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 1 Cert BIR Äg. Annelie Forsner 

 

Enjoy Bear’ s Blues From Heaven S17253/2005 f. 050129 

Kraftfull tik, feminint huvud lite smal nos, aningen trångt bett bra överlinje djup kropp, lite tunn front, 

bra benstomme, välvinklad o välgående, lite urfälld päls idag, bra hel het. 

Ökl 1 Äg. Pirkko Andersson 

 

Fablernas Big Friend S66536/2004 f. 041021 

Kraftfull välbalanserad tik, bra huvud o uttryck, djup kropp, bra front, bra benstomme, lite raka knän, rör 

sig bra från sidan, lite lös fram, pälsen lite urfälld idag, bra hel het. 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Tuula Saari 

 

Lejonklippans Solsken till Monica S59223/2005 f. 050816 

Kraftfull tik, feminint huvud, lite ljusa ögon, bra hals, bra rygglinje, djup kropp, bra benstomme, lite raka 

vinklar bak, bra steg, lite urfälld päls, bra färger. 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Btkl R Äg. Monica Haglöf 

 

Villmobackens Don’ t Think Twice S27985/2001 f. 010412 

Aningen lågställd tik, bra huvud o uttryck, normal hals, lite svag rygglinje, djup bröstkorg, bra förbröst, 

lite lös front, bra benstomme, normala vinklar bak, bra steg, lite tunga rörelser, lite urfälld päls. 

Ökl 1 Äg. Marina Fredriksson 

 

Wänerlands Ayla Vegadotter S55262/2002 f. 020915 

Välbalanserad tilltalande tik, bra huvud o uttryck, bra överlinje, djup kropp, bra front, bra benstomme, 

lite raka vinklar bak, rör sig väl från sidan, lite urfälld päls, bra hel het.  

Ökl 1 Ökk R Ck Äg. Hans Nilsson 

 

DKUCH EECH FINUCH INTUCH SUCH SV-05  

Dragongårdens Beautiful Beatrice S13629/2001 f. 001221 

Välbalanserad välformat huvud, bra hals, djup kropp, bra front, bra benstomme, normala vinklar, bra 

steg från sidan, lite lös fram, bra päls. 

Chkl 1 Ck Btkl 2 Äg. Marie Ahlgren 

 

SUCH Dragongårdens Lilla Sjöjungfrun S58954/2001 f. 011205 

Kraftfull tik bra huvud o uttryck, normal hals, bra rygg, djup kropp, bra benstomme, lite raka knän, bra 

steg, lite urfälld päls, bra färg. 

Chkl 2 Ck Btkl 3 Äg. Petra Junehall 


