
Västerås 2009-04-26  Domare Jörgensen Leif Lehma 

HANAR 

 

Domptörernás Cuddly Hair Ball  S38263/2008  2008-04-07 

76 cm Mentalitet: Bra 

1 år gammal maskulin hane med bra huvud bra öron, ögon o bett. Bra hals rygg. Passande kropp för 

åldern. Kunde ha lite mer knävinkling bak. Bra benstomme Bra tassar Rör sig lite löst bak o vek 

mellanhand fram. Bra päls o färg. 

Junkl 1; 1     Gill Soumeia 

 

Fiva's Kick off    S37036/2008  2007-07-06 

74 cm Mentalitet: Bra 

19 mån, maskulin hane av bra typ Bra huvud, öron, ögon o bett. Nosryggen kunde vara lite mer rak. 

Bra hals Bra rygg Bra ansatt svans Kunde ha lite mer bröstkorg för åldern Knappt vinklad bak Bra 

benstomme Lite flata baktassar Rör sig parallellt bak men ännu lite lös i armbågarna fram. Bra päls 

o färg. 

Ukl 2      Malin Martinsson 

 

Gep's Big Bear's Peace   S53274/2007  2007-06-30 

76 cm Mentalitet: Bra 

22 mån maskulin hane av prima storlek Välskuret huvud Bra öron, ögon o bett. Stark hals fast rygg 

väl ansatt svans. Passande kropp för åldern Bra vinklar benstomme o tassar. Rör sig bra från sidan o 

bak lite lös fram. Bra päls o färg 

Ukl 1; 1 Ck, Bhkl 4    Gina Persson Ekström 

 

Lorebergs Vampyr    S56593/2007  2007-07-30 

72 CM Mentalitet: Bra 

21 mån hane som håller storleken Bra huvud bra ansatta öron mörka ögon Saxbett men har en split 

tand Bra hals stark rygg Kunde haft lite mer knävinkel bak Bra bröstkorg Rör sig parallellt bak, men 

med en vek mellanhand o utåtvridna armbågar Bra päls o färg 

Ukl 2      Maria-Helén Andersson 

 

Villmobackens Forest Gump   S16637/2008  2008-01-06 

73 cm Mentalitet: Bra 

15 mån gammal hane av bra storlek. Bra öron, ögon o bett. Bra hals stark rygg Välansatt svans Bra 

bröstkorg för åldern Lite flata framtassar Rör sig bra bak lite löst fram Bra päls, färg o mask. 

Ukl 1; 2     Kerstin Frönestedt 

 

Altonastigens Kaiser     S50855/2006  2006-06-30 

76 cm Mentalitet: Bra 

2½ år gammal maskulin hane med bra huvud, bra öron, ögon stramt saxbett med lite små tänder Bra 

hals stark rygg Bra ansatt svans Bra bröstkorg Rör sig bra bak, kunde vara lite mer fast fram Bra 

päls o färg. 

Ukl 1; 3 Ck Bhkl R    Lars-Gösta Johansson 

 

Amazing Noisy's Atlas   S15086/2007  2007-01-14 

70 cm Mentalitet: Bra 

2 år gammal lite hane med bra huvud. Bra öron, ögon o bett. Kunde haft lite mer skalle god hals fast 

rygg bra ansatt svans kunde ha mera förbröst bröstdjup o volym. Lite stel i skuldran Rör sig bra bak 

men lös o ostabil o lite flata tassar fram. Bra päls o färg 

Ökl 2      Len Källström 

 



 

Amaizing Noisy's Izor   S15087/2007  2007-01-14 

73 cm Mentalitet: Bra 

--- 2 år gammal maskulin hane Bra huvud Bra öron, ögon, bett. Stark hals lite mjuk rygg Bra ansatt 

svans men i kortaste laget. Lite knappt vinklad bak kunde ha lite mer volym Rör sig lite kort 

trappande bak o löst o ostabilt fram Bra päls o färg. 

Ökl 2      Mona Magnusson 

 

Amaizing Noisy's Zeke   S15088/2007  2007-01-14 

72 cm Mentalitet: Bra 

2 år gammal maskulin hane med gott huvud Bra öron, mörka ögon gott bett God hals stark rygg väl 

ansatt svans Passande kropp Bra benstomme Lite flata tassar Rör sig bra bak Ok fram. Bra päls o 

färg. 

Ökl 1; R     Birgitta Hagelin 

 

Bölelejonet Izor    S31328/2007  2007-03-13 

72 cm Mentalitet: Bra 

25 mån maskulin hane med bra huvud mörka ögon Bra bett bra hals stark rygg Bra ansatt svans 

Kunde ha lite mera knävinkel Bra bröstkorg för åldern Rör sig lite kort bak o löst fram. Bra färg 

Pälsen inte i bästa kondition. 

Ökl 2      Anette Hallberg 

 

Fablernas Young Rebell   S53895/2005  2005-08-04 

72 cm Mentalitet: Bra 

3½ år gammal maskulin hane med bra huvud Bra öron mörka ögon bra bett Bra hals Fast rygg av 

god längd. Muskulös bra vinklad bak Kunde ha lite mer förbröst bra benstomme Rör sig mkt bra 

bak, Ok fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1; 1 Ck, Bhkl 2, Cert   Elisabeth Joelsson 

 

Knickerbockers Cannoli Roll   S17267/2006  2006-01-31 

74 cm Mentalitet: Bra 

3 år gammal, maskulin hane bra öron,ögon o bett Bra hals Fast rygg bra ansatt svans kunde ha lite 

mer knävinkel bak, Bra benstomme lite flata tassar Rör sig lite kort bak. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Christina Gustafsson 

 

Knickerbockers Counter Strike  S63617/2006  2006-10-30 

77 cm Mentalitet: Bra 

2½ år gammal Bra öron ögon o bett Bra hals rygg lite rak överarm Rak skuldra Bra ansatt svans Bra 

vinklar bak kunde haft mera bröstdjup o volym. Rör sig löst o ostabilt bak o fram Bra päls o färg. 

Ökl 2      Maria Zachrisson 

 

La Liorona's Kentucky Fried   S30004/2007  2007-03-12 

75 cm Mentalitet: Bra 

Gott 2 år gammal maskulin hane Bra huvud, öron, mörka ögon bra bett Bra hals rygg o front 

Muskulös bra vinklad bak, bra benstomme o tassar Kunde haft lite mer bröstdjup Rör sig bra 

speciellt från sidan o bak. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Iréne Elfving 

 

Lejonvinden's Quality Of Teddybear  S40624/2007  2007-04-28 

77 cm Mentalitet: Bra 

2 år gammal på tisdag, maskulin hane Ba öron, ögon o bett. Bra hals stark rygg Välansatt svans. 

Kunde ha lite mer utfyllt framdel av bröstkorgen Bra vinklar benstomme o tassar. Rör sig bra bak, 



Ok fram Bra päls o färg. 

Ökl 1, 4     Chanette Söderkvist 

 

Mohinhi's Kaizer Climbs Kebnekaise S43922/2007  2007-05-09 

75 cm Mentalitet: Bra 

2 år gammal maskulin hane med bra huvud Bra öron, ögon o bett Stark hals prima rygg Bra ansatt 

svans muskulös vinklad bak passande kropp för åldern Bra benstomme o tassar Rör sig bra när han 

vill Bra päls o färg. 

Ökl 1, 2, Ck, Bhkl 3    Charlotte Stiernebo 

 

DKUCH EECH FIUCH SUCH 

Kwenobe Balfen Shiku   S60393/2006  2006-06-13 

76 cm mentalitet: Bra 

3 år gammal amskulin hane bra huvud Bra öron, ögon o bett. Bra hals rygg av bra längd ra ansatt 

svans Bra bröstkorg Kunde ha lite mer knävinkel bak Bra benstomme o tassar. Rör sig bra fram, 

kunde ha lite mer go bak. Bra päls o färg 

Chkl 1, Ck, Bhkl 1, BIM   Petra Junehall 

 

TIKAR 

 

Bölelejonet Nicki     S24183/2008  2008-02-11 

69 cm Mentalitet: prima 

1 år gammal välbyggd feminin tik bra öron, ögon o bett. Bra hals stark rygg Bra ansatt svans 

muskulös bra vinklad Bra kropp för åldern Bra benstomme o tassar Rör sig bra Bra färg OK päls för 

dagen. 

Junkl 1; 1, Ck, Btkl 3    Elisabeth Joelsson 

 

Cevitas Rock An'Roll Angel   S47007/2008  2008-06-08  

68 cm Mentalitet: Bra 

10½ mån feminin tik bra huvud öron, ögon o bett. Bra hals Bra rygg är lite bakhög idag Bra ansatt 

svans Passande kropp för åldern Bra benstomme Lite flata tassar Rör sig bra bak kunde vara lite 

mer fast fram Bra päls o färg. 

Junkl 1; 4     Maud Eiffors 

 

Cevitas Saint An'Sinners   S47005/2008  2008-06-08 

66,5 cm Mentalitet: Bra 

10½ mån feminin tik. Bra ögon, öron o bett Stark hals, rygg Prim svans kunde ha lite mer bröstdjup 

Bra benstomme lite flata tassar Rör sig lite kort bak OK fram. Bra päls o färg. 

Junkl 1; 3, HP     Liza Darmell 

 

Hellcat's Fear Of The Dark   S19186/2008  2008-02-21 

72 cm Mentalitet: Ok 

1 år gammal tik av bra typ bra öron, ögon o bett Bra hals, rygg Bra ansatt svans Kunde ha mer 

förbröst o bröstdjup Lite knappt vinklad bak Rör sig kort trippande bak löst o ostabilt fram. Bra 

päls, färg. 

Junkl 2      Tommy Strandberg 

 

Knickerbockers Nigthwish   S44539/2008  2008-06-06 

69 cm Mentalitet: Bra 

11 mån gamma. Lätt byggd tik Bra öron, ögon o bett, Bra hals o rygg. Välansatt svnas kunde ha lite 

mer vinklar, förbröst o bröstdjup. Bra benstomme o tassar. Rör sig med utåtvridna armbågar o vek 

mellanhand. Bra päls, färg. Bra mask 



Junkl 2      Marie-Louise Flink Derenkow 

 

Lejonvinden's Smaragd To Teddybear S52738/2008  2008-07-09 

65 cm Mentalitet: Bra 

9½ månader, tik som håller måttet välbyggd Bra öron, ögon o bett Lite mjukk rygg Bra ansatt svans 

Bra bröstkorg för åldern Lite knappt vinklad bak. Bra benstomme o tassar. Rör sig bra bak Ok fram 

Bra päls o färg 

Junkl 1; 2, Ck     Angelica Klavbäck 

 

Fablernas Just Go For It   S62942/2007  2007-09-05 

67 cm Mentalitet: Bra 

19 mån gammal feminin tik bra huvud öron, ögon o bett. Bra hals Bra rygg prima svans Passande 

bröstkorg för åldern Bra vinklar, benstomme o tassar. Rör sig bra bak Ok fram. Bra päls o färg. 

Ukl 1; 3 HP     Minna Ronkainen 

 

Hjerpegården Corazon af Borbein  S70972/2007  2007-12-02 

68 cm Mentalitet: Bra 

16 månader. Bra byggd tik kunde ha lite mer skalle bra ögon, öron o bett Bra hals, rygg Bra ansatt 

svans Kunde ha lite mer förbröst Acceptabla vinklar o tassar Rör sig bra Bra päls o färg 

Ukl 1; 4     Olov Hjerpe 

 

Lejonbols nina Ricci    S59114/2007  2007-08-14 

68 cm Mentalitet: Bra 

20 månader harmonisk tik. Ba öron, ögon o bett. Bra hals bra rygg prima svans. Kunde haft lite mer 

knävinkel o förbröst. Bra benstomme o tassar Rör sig bra bak lite löst fram. Bra päls o färg. 

Ukl 1; 1, Ck     Eva Ohlsson 

 

Leodal's Angelic Azaya   S53734/2007  2007-07-18 

69 cm Mentalitet: Bra 

22 månader Tik av bra storlek Bra öron, ögon, till ett tångbett Bra hals Bra rygg o svans. Kunde ha 

lite mer förbröst Bra benstomme o tassar. Rör sig bra bak lite utåtvridna armbågar fram Bra päls o 

färg. 

Ukl 1; R     Angelica Klavbäck 

 

Sjöwildas missy Eliot    S88288/2007  2007-10-29 

69 cm Mentalitet: Bra 

18 månader gammal. Bra bygd tik. Bra öron, mörka ögon, bra bett, Bra päls Bra rygg o svans. Bra 

bröstkorg för åldern Kunde ha en aning mer hasvinkel Bra benstomme o tassar Rör sig lite kort bak, 

Ok fram Bra päls o färg. 

Ukl 1; 2, Ck     Maria-Helén 

 

Villmobackens For Your Eyes Only  S16641/2008  2008-01-06 

66 CM Mentalitet: Bra 

16 mån gammal Bra byggd tik. Bra ögon, öron o bett Bra hals Stark rygg bra svans, lite knappt 

vinklad bak, lite rak överarm kunde haft lite mer förbröst Hunden haltar därför premeringen KEP 

Bra päls o färg. 

Ukl KEP     Pernilla Söderlund 

 

Villmobackens French Kiss   S16644/2008  2008-01-06 

67 cm Mentalitet: Bra 

16 mån gammal, Bra byggd tik Bra öron, ögon o bett. Bra hals, rygg Välansatt svans Kunde ha lite 

mer vinkling bak Lite rak överarm. Kunde ha lite mer bröstvolym Bra benstomme lite flata tassar. 



Rör sig lite kort bak. Utåtvridna armbågar Bra päls o färg. 

Ukl 2      Marina Fredriksson 

 

Altonastigens Ferrari    S50856/2006 2006-06-30 

70 cm Mentalitet: Bra 

2½ år gammal, tik av bra storlek. Bra öron, ögon o bett. Bra hals, rygg o svans. Passande bröstkorg 

accept vinklad. Bra benstomme lite flata tassar Rör sig bra bak Lite löst fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Lars-Gösta Johansson 

 

Altonastigens Lotus    S50858/2006  2006-06-30 

66 cm mentalitet: Bra 

2½ år gammal Tik av bra storlek bra ögon, öron o bett. Bra hals bra rygg bra ansatt svans. Musulös 

bra vinklad bak Kunde ha lite mer förbröst Bra benstomme o tassar. Rör sig bra bak, kunde vara lite 

mer fast fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Marie Karlsson 

 

Bölelejonets Icy-Akima   S31335/2007  2007-03-13 

67,5 cm mentalitet: Bra 

2 år gammal Bra öron, ögon o bett Bra hals stark rygg Bra ansatt svans Knapt vinklad bak Lite rak 

skuldra Kunde ha lite mer bröstdjup o förbröst. Rör sig kort hastrångt bak. Löst fram Bra päls o 

färg. 

Ökl 2      Kristina Olsson Holgersson 

 

LPI Bölelejonet Izadora   S31330/2007  2007-03-13 

65 cm Mentalitet: Bra 

2 år gamal Bra byggd tik Bra öron, ögon o bett. Bra hals Lite mjuk rygg Bra ansatt svans lite rak 

skuldra Knappt vinklad bak Kunde ha lite mer bröstdjup Bra benstomme o tassar Rör sig lite kort 

bak o skjuter länden upp lite lös fram. Bra päls o färg. 

Ökl 2      Sonja Karlsson 

 

LPI TJH Bölelejonet Xitha   S18802/2002  2002-01-31 

68,5 cm Mentalitet: Bra 

7 år gammal, Bra byggd tik Bra öron, ögon o bett Bra hals Bra ansatt svans Bra bröstkorg Bra 

vinklar bak Bra benstomme o tassar. Rör sig bra bak, Ok fram Bra päls o färg. 

Ökl 1; 1;Ck, Btkl 1, Cert, BIR  Sonja Karlsson 

 

Domptörerna's Windstar   S50846/2006  2006-07-06 

68 cm Mentalitet: Bra 

2 år gammal Bra byggd tik, Bra öron, ögon o bett. Bra hals lite mjuk rygg Bra ansatt svans Kunde 

haft lite djupare bröstkorg. Bra benstomme o tassar. Rör sig bra bak kunde vara lite mer fast i 

mellanländen. Bra päls o färg. 

Ökl 1; 3, Ck     Anneli Jansson 

 

Gragongårdens Proud Mary   S21376/2004  2004-03-03 

68,5 cm Mentalitet: Ok 

3 år gammal tik av bra storlek Bra öron, sköna mörka ögon, bra bett Bra hals kunde haft lite mer 

knävinkling bak Bra ansatt svans Kunde haft lite mer utfyllt bröst Bra benstomme o tassar. Rör sig 

lite hastrångt bak, Ok fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1; 4, Ck     Carina Östlund Andersson 

 

Enjoy bear's Amaizing-Grace   S37970/2002  2002-05-26 

70 cm Mentalitet Bra 



7 år gammal välbyggd faminin tik Bra öron. Ögon o bett Bra hals stark rygg Bra ansatt svans Kunde 

ha lite mer knävinkling o djupare bröstkorg. Bra benstomme o tassa Rör sig bra bak, men lite lösa 

armbågar. Bra päls o färg. 

Ökl 1; R     Pirkko Andersson 

 

Gep's Big Bear's Bellezza Italiana  S35721/2007  2007-04-09 

69 cm Mentalitet Bra 

2 år gammal bra byggd bra öron mörka ögon Bra bett bra hals Mjuk rygg Bra ansatt svans Bra 

vinklad Kunde ha lite mera förbröst o bröstdjup för åldern. Flata tassar Rör sig bra bak Kunde vara 

lite mera fast fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Ludvig Ahrén 

 

Gep's Big Bear's White Feather  S54066/2006  2006-07-07 

68 cm Mentalitet Bra 

3 år gammal välbyggd feminin tik Bra öron, ögon o bett. Lite kjuk rygg Bra svans, muskulös bra 

vinklad. Bra kropp, benstomme o tassar. Rör sig bra bak lite löst fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1,2; CK, Btkl 4    Gina Persson Ekström 

 

Grindvaktens Born To Be A Star Bzd S42045/2006  2006-05-13 

69 cm Mentalitet Bra 

Knappt 3 år gammal Bra byggd tik Bra ögon, öron o bett. Bra hals Stark rygg Prima svans Kunde 

ha lite mer bröstdjup knappt vinklad bak Bra benstomme o tassar Rör sig bra bak, O fram. Bra päls 

o färg. 

Ökl 1      Jennifer Weström 

 

Grindvaktens Concordelia Candy Ble S25862/2007  2007-02-24 

69 cm Mentalitet Ok  

2 år gammal bra byggd tik Bra ögon,, öron o bett. Bra hals Bra ansatt svans Kunde haft lite mera 

bröstdjup Bra benstomme Lite flata tassar Rör sig lite hastrångt bak. Ok fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Jennifer Weström 

 

Knickerbockers Everquest   S63622/2006  2006-10-30 

72 cm Mentalitet Bra 

2½ år gammal tik av bra typ bra öron, ögon o bett. Bra hals rygg Bra ansatt svans Kunde haft lite 

mer bröstdjup o mer knävinkling bak. Bra benstomme o tassar. Rör sig lite kort bak utåtvridna 

armbågar. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Marie-Louise Flink 

 

Leonskall's Fairyland Witchblade  S26709/2005  2005-03-01 

67 cm Mentalitet: lite blyg 

4 år gammal bra öron, ögon o bett. Bra hals stark rygg Bra ansatt svnas Bra benstomme o tassar. Br 

akropp Rör sig bra fram men är halt därav premeringen KEP Bra päls 

Ökl KEP     Ann Rudan 

 

LPI S VCH Lorebergs Natasha  S21695/2004  2004-02-13 

67 cm Mentalitet bra 

5 år gammal harmonisk tik bra ögon, öron o bett. Lite mjuk rygg Bra ansatt svans Bra bröstkorg Bra 

vinklar bak Skuldran kunde vara bättre tillbakalagd. Bra benstomme o tassar. Rör sig bra bak, 

kunde vara mer stabil fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Kirti Eklund Zackrisson 

 

 



Miss Kelly's Shot Of Love   S24418/2007  2007-02-18 

70 cm Mentalitet Ok 

2 år 3 mån tik av bra storlek Bra öron kunde ha lite bredare skalle Mörka ögon bra bett Bra hals lite 

mjuk rygg Bra svans Bra vinklad, Bra benstomme, lite flata tassar Rör sig bra bak, men lös ostabil o 

vek mellanhand fram. Bra päls o färg. 

Ökl 2      Pernilla Söderlund 

 

Pocahontasgårdens Ayana   S51312/2006  2006-06-21 

67 cm mentalitet Bra 

3 år gammal tik av bra storlek. Bra öron, ögon o bett. Bra hals Lite mjuk rygg Bra ansatt svans 

Kunde ha lite mer bröstdjup Bra benstomme Rör sig bra bak. Lite flata tassar fram. Bra päls o färg. 

Ökl 1      Yvonne Zetterlund 

 

Vallonbygdens Absolut Raspberri  S40240/2005  2005-04-30 

68,5 cm Mentalitet Bra 

4 år gammal tik av bra storlek Bra öron, lite mörkare ögon kunde önskas. Bra bett Lite mjuk rygg 

Bra ansatt svans men i kortaste laget. Bra bröstkorg för åldern. Kunde ha lite mer vinklar Bra 

benstomme, lite flata tassar Bra päls o färg. Är halt i rörelse därav premeringen. 

Ökl KEP     Tommy Strandberg 

 

SUCH Bölelejonet Athena-Ponduras  S50552/2004  2004-07-04 

70 cm Mentalitet Bra 

5 år gammal bra byggd tik Välskuret huvud bra ögon, öron, bett. Bra hals lite mjuk rygg Bra ansatt 

svans muskuös bra vinklad bak. Kunde haft lite mer förbröst bra benstomme, lite flata tassar, Rör  

sig bra bak, lite lös fram. Bra päls o färg. 

Chkl 3, Ck     Malin Österlund 

 

SUCH Dragongårdens Julia   S52460/2003  2003-09-05 

68,5 cm Mentalitet Bra 

5 år gammal harmonisk tik bra öron, ögon o bett. Bra hals lite mjuk rygg Prima svans Bra bröstkorg 

, kunde haft lite mer utfyllt fram i bröstkorg. Knappt vinklad bak. Bra benstomme o tassar. Rör sig 

bra bak kunde vara lite mer parallell fram. Bra päls o färg. 

Chkl 2; Ck; Btkl R    Petra Junehall 

 

SUCH Dragongårdens Lilla Sjöjungfru S58954/2001  2001-12-05 

69 cm mentalitet Prima 

7 år gammal harmonisk väl byggd tik Bra öron, ögon o bett. Bra hals Stark rygg Bra svans. 

Muskulös bra vinklad bakställ. Bra kroppsprop. Bra benstomme o tassar. Rör sig bra Bra päls o 

färg. 

Chkl 1; Ck; Btkl 2    Petra Junehall 

 

S VCH SUCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005  2005-07-25 

71 cm Mentalitet Bra 

3½ år gammal harmonisk tik Bra öron, mörka ögon, bra bett Bra hals lite mjuk rygg Bra svans Bra 

vinklar bak Kunde ha lite mer bröstvolym o djup. Bra benstomme o tassar. Rör sig lite trött, kunde 

haft lite mer --- Bra färg o päls 

Chkl 4      Annelie Forsner 

 

 

UPPFÖDARKLASS 

 

Dragongårdens Kennel 



En upp.grupp med supersunda hundar. Bestående av 4 komb. Prima vinklar o benstommar. Prima 

temperament. Välgående. 

Bästa grupp. 

Uppfkl  1, HP     Petra Junehall 

 

Bölelejonet Kennel 

En uppf.grupp med 4 komb. God substans en enkel kunde ha mer förbröst o bröstdjup. God 

könsprägel. Rör sig bra. Bra päls. 

Uppfkl 1, HP     Anne Marie Krigh 


