
Visby 2008-08-30 Domare: Wenche Eikeseth 

 

Valpar 

Tikar 

Hjerpegården Zyanya af Borbein S70975/2007 f. 07-12-02  

Stor m bra benstomme, bra huvud för åldern, framskjuten o rak i fronten, välutvecklad bröstkorg, ngt 

fallande i korset, öppen knävinkel, höga haser, utm päls o färg, rör sig bra för åldern. 

Valpkl 1 Äg. Eva Hultman 

 

Hanar 

Gep’ s Big Bear’ s Peace S53274/2007 f. 07-06-30  

77 cm. maskulin, utm benstomme, vackert huvud, mkt bra kropp o vinklar, utm päls o färg, rör sig mkt 

bra. 

Junkl 1 junkk 1 Hp Äg. Gina Ekström Persson 

 

Lorebergs Vampyr S56593/2007 f. 07-07-30  

73 cm. Maskulin, utm benstomme m goda proportioner, bra huvud m rak överarm, ännu mkt ostabil i 

fronten, bra överlinje, bra bakben, utm päls o färg. 

Junkl 1 Junkk 2 Äg. Maria-Helen Andersson 

 

Dragongårdens Simply The Best S21371/2004 f. 04-03-03  

76 cm. Maskulin m bra proportioner, bra huvud, bra front, ryggen kunde vara åtskilligt stramare, tillr 

vinkl bak, utm päls o färg, rör sig ostabilt fram m bra fr sidan. 

Ökl 1 Ökk 1 Äg. Annika Ericksson 

 

Lejonbols Panthera Leo Bleyenberghi S33870/2006 f. 06-04-11  

80 cm. En ngt högställd m bra benstomme, bra huvud, framskjuten front, bröstkorgen kunde vara ngt 

mer välvd, avfallande kors, öppen knävinkel, hunden står o går ngt underställt, bra päls o färg, rör sig 

ostabilt fram o bak. 

Ökl 2 Äg. Christer Berg 

 

Tikar 

Sjöwildas Missy Eliot S68288/2007 f. 07-10-29 

71 cm. Feminin m bra benstomme, bra huvud, mkt bra helhetsintryck, m för tjock idag, bra kropp, f ö 

normalt vinklad, utm päls o färg, rör sig bra. 

Junkl 1 Junkk 1 Hp Äg. Maria-Helen Andersson 

 

Gep’ s Big Bear’ s Ono Not Tou Again S68943/2005 f. 05-11-04  

73 cm. Utm benstomme, mkt bra proportioner, bra huvud, rör sig mkt bra, bra päls o färg. 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert Äg. Gina Ekström Persson 

 

Furudalens Brianne S33463/2006 f. 06-03-17  

70 cm. Feminin, välbyggd välvinklad, vackert huvud, försvarar sitt championat med glans.  

Chkl 1 Btkl 1 BIR Äg. Margareta Mix 


