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Valpar  

Hanar 

 

Lejonlands Ossian S11803/2009 2008-11-22 

Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Maskulint huv korr bett mkt bra skuldra rygg kors välutv. Bröstk ---- ---- mkt goda rörelser 

parallella steg fram bak välink 

Valpkl 1, 1 Bästa valp  Gun Olofsson 

 

 

Hanar 

 

Duvasgårdens Petit Pluto S40727/2008  2008-04-30 

Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Bra huvud, korr bett, mkt bra skuldra ryggen kunde vara stramare aningen brant kors Välutv 

bröstkorg bra benstomme, goda rörelser från sidan ngt trång bak, fint temp 

Junkl 1, 3  Maria ---gmar 

 

Grindvaktens High-Minded Gih S39986/2008 2008-04-21 

78 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Maskulint huvud, bettet skadat enligt intyg Mkt bra skuld bra rygg o kors Välutv  bröstkorg mkt 

bra benstomme mkt goda rörelser, bra temp 

Junkl 1, 2, Ck Bhkl 4  Susanne ---erskog 

 

----ngslejonets Attila S34077/2008 2008-03-20 

74 cm. Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Maskulint huv korr bett mkt bra skuldra rygg kors Välutv bröstkorg bra benstomme rör sig bra 

från sidan ngt lösa armbågar krabbar ngt vid rörelse fint temp 

Junkl 1, 4  Marie Ahlgren 

 

Pocahontasgårdens Ferryside S43851/2008 2008-05-08 

74 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Maskulint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg kors välutv bröstkorg med bra benstomme, mkt 

goda rörelser, ngt blyg annars fint temp 

Junkl 1,1 Ck, Bhkl 2  Susanne ---dqvist 

 

Gep's Big Bear's Understanding S53275/2007 2007-06-30 

78 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Maskulint huvud, saxbett med 2 framskjutna enceciner. Bra skuldra rygg aningen kort kors välutv 

bröstkorg bra benstomme goda rörelser från sidan aningen trång fram o bak 

Ukl 1, 3  Anne-Marie Petersson 

 

Hjerpegården Romeo af Borbein S70970/2007 2007-12-02 

77 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 



Maskulint huv korr bett mkt bra skuldra rygg o kors bra bröstkorg o benstomme, mkt goda 

rörelser från sidan, aningen trång fram med ngt lösa armbågar, fint temp 

Ukl 1, 2, Ck, Bhkl R  Susanne Ytterskog 

 

Dolce Luna's Supershow-Me S48840/2007 2007-06-16 

73 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Maskulint huvud mkt bra skuldra rygg kors, mkt bra bröstkorg, bra benstomme mkt goda rörelser 

bra temp 

Ukl 1, 2, Ck, Bhkl 3  Agneta ---ksson 

 

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

73 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Maskulint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg kors, välutv bröstkorg, bra benstomme, mkt 

goda rörelser aningen lösa armbågar bra temp men ngt blyg 

Ökl 1, 2  Lena ---llström 

 

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

73 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

maskulint huvud, korr bett, aningen ljusa ögon, bra skuldra, rygen kan vara stramare, bra kors, 

välutv bröstkorg, bra benstomme, mkt goda rörelser, ngt lösa armbågar 

Ökl 1  Lena ---llström 

 

Bölelejonet Izor S31328/2007 2007-03-13 

73 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Bra huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg, bra kors, bra bröstkorg o benstomme, mkt goda 

rörelser fint temp 

Ökl 1  Anette Hellberg 

 

---llbjörnens Kapten-Krok S22413/2005 2005-02-18 

72,5 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

maskulint huvud, ojämt saxbett, mkt bra skuldra rygg o kors bra bröstkorg stark benstomme, mkt 

goda rörelser fint temp 

Ökl 1  Helena Thunell Hellström 

 

---llbjörnens Sjörövarfabbe S22414/2005 2005-02-18 

72 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Maskulint huvud, ojämt saxbett, mkt bra skuldra o kors, ryggen kan vara stramare, mkt bra 

bröstkorg o benstomme mkt goda rörelser, ngt lösa armbågar, bra temp 

Ökl 1  Helena Thunell Hellström 

 

Furudalens Blended Boy S33470/2006 2006-03-17 

72 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Maskulint huvud korr bett nkt bra skuldra rygg kors, välutv bröstkorg bra benstomme, mkt goda 

rörelser fint temp 

Ökl 1, R  Eva Olsson 

 

 



Gep's Big Bear's Italian Stallion S35718/2007 2007-04-09 

78 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Maskulint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors, bra benstomme välkroppad, mkt goda 

rörelser fint temp 

Ökl1, 4  Gina Ekström Persson 

 

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

74 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Mskulint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg kors bra bröstkorg mkt goda rörelser från sidan 

aningen trång fram o bak, fint temp 

Ökl 1,1, Ck, Bhkl 1, Cert, BIM  ---arlotte Stiernebo 

 

Mohinhi's Khiro Climbs Kebnekaise S43927/2007 2007-05-09 

74 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

maskulint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors, tillräck bröstkorg, bra benstomme, mkt 

goda rörelser från sidan, ngt lösa armbågar önskar kunde bära med massa bra temp 

Ökl 1, 3  Iréne Morell 

 

Pinbiittan Kuunsilta S590847/2006 2006-06-04 

76 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Maskulint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors bra bröstkorg o benstomme, mkt goda 

rörelser från sidan ngt trånga bak Bra temp 

Ökl 1  Anna-Karin—sson, Gun Olofsson 

 

Teamaides Mysiga Molle S43554/2007 2007-05-15 

77 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Maskulint huvud, korr bett, ngt ljusa ögon mkt bra skuldra kors, välutv bröstkorg, bra 

benstomme, rör sig bra från sidan, aningen hastrång o ngt lösa armbågar, fint temp 

Ökl 1  ...milla Granström 

 

Vallonbygdens Born To Be A Star S12472/2006 2006-12-13 

80 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Maskulint huvud, ojömt saxbett, mkt bra skuldra rygg kors, välutv bröstkorg, bra benstomme, 

mkt goda rörelser från sidan aningen trånga fram lösa armbågar, fint temp 

Ökl 1  Girgitta –are Lind 

 

Tikar 

 

Artemis Brynhild S50271/2008 2007-07-21 

67 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Femenint huvud, korr bett mkt bra skuldra o rygg, bra kors, tillräck bröstkorg, bra benstomme, 

mkt goda rörelser, aningen lösa armbågar, fint temp 

Junkl 1, 3  ..se-Marie Smedbakken 

 

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

68 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Femenint huvud, korr bett, bra skuldra rygg o kors, mkt bra bröstkorg, bra benstomme, mkt goda 



rörelser bra temp 

Junkl 1, 2, Ck  Jane Skärström 

 

Gep's Big Bear's Dream Catcher S57134/2008 2008-07-31 

67 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Femenint huvud, korr bett, bra skuldra rygg o kors, välutv bröstkorg, förbröstet kan utv mer, bra 

benstomme o mkt goda rörelser, bra temp dock lite blyg 

Junkl 1, 4  ---na Källström 

 

Gep's Big Bear's Little Snowbear S57135/2008 2008-07-31 

73 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Fint huvud, korr bett, Bra skuldra rygg o kors välutv bröstkorg bra benstomme, Tyvärr haltar hon 

så mkt att rörelser ej kan bedömas därav priset fint temp trevlig helhet i stående 

Jukl CEP  Gina E Persson 

 

---annesdals Alizarin Rose Madder S32529/2008 2008-04-19 

69 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Femenint huvud, korr bett bra skuldra rygg o kors. Bra bröstkorg, ngt trång i fronten, goda 

rörelser från sidan, bra temp, dock ngt blyg 

Junkl 1. R  Camilla Holewa Östhammar 

 

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

69 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Fint huvud korr bett mkt bra skuldra rygg o kors Välutv bröstkorg bra benstomme utm rörelser 

Bra temp 

Junkl 1, 1, Ck  Gunilla Hallgren 

 

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

71 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Mkt fint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors mkt bra bröstkorg bra benstomme utm 

rörelser fint temp 

Ukl 1, 1, Ck, Btkl 2, Cert  Angelica Klavbäck 

 

Lilla Äventyrets Capella S17646/2008 2008-01-07 

69 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Femenint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors, välutv bröstkorg, bra benstomme mkt 

goda rörelser, fint temp 

Ukl 1, 2, Ck, Btkl 4  Pia Hemming 

 

Lilla Äventyrets Cassiopeia S17645/2008 2008-01-07 

71 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Bra huvud, korr bett, mkt bra skuldra, bra rygg aningen brant kors, mkt bra bröstkorg, mkt goda 

rörelser, fint temp 

Ukl 1, 4  Cecilia Abrahamsson 

 

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

69 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 



Femenint huvud, korr bett, mkt bra skuldra o kors, mkt bra bröstkorg, mkt goda rörelser från 

sidan ngt trång bak o fram fint temp 

Ukl 1, R  Pernilla Söderlund 

 

Villmobackens French Kiss S16644/2008 2008-01-06 

69 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Femenint huvud, kor bett mkt bra skuldra rygg o kors mkt bra bröstkorg bra benstomme, o mkt 

goda rörelser fint temp 

Ukl 1, 3, Ck  Marina Fredriksson 

 

--- LPII Bölelejonet Izadora S3133072007 2007-03-13 

67 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

femenint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors, välkroppad bra benstomme, utm rörelser 

ngt ljusa ögon Bra temp 

Ökl 1, 1, Ck, Btkl 3  Sonja Karlsson 

 

Dragongårdens Convallana Majalis S44639/2004 2004-06-04 

68 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Bra huvud, korr bett, mkt bra skuldra o kors bra bröstkorg bra benstomme mkt goda rörelser 

aningen trång bak 

Ökl 1  Camilla Holewa 

 

Dragongårdens Proud Mary S21376/2004 2004-03-03 

69 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Bra huvud, korr bett, bra skuldra rygg, ngt brant kors, välutv bröstkorg bra benstomme, ngt 

knappa vinklar bak, goda rörelser ngt kort steg bak Bra temp 

Ökl 1  Carina Andersson Östlund 

 

Duvasgårdens Noisy Nora S21685/2004 2004-02-20 

70 cm Typ o Helhetsintryck: mycket god 

Bra huvud, korr bett, bra skuldra aningen brant kors, tillräck bröstkorg bra benstomme, goda 

rörelser bra temp 

Ökl 1  Lena Källström 

 

Lejonklippans Night Surprise S64834/2003 2003-11-19 

75 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

bra huvud, korr bett, bra skuldra, aningen brant kors, välutv bröstkorg, bra benstomme, rör sig bra 

från sidan aningen ----trånga I rörelsen bak. Bra temp 

Ökl 1, R  Monica ---glöf 

 

Lejonlands Nighty S38106/2007 2007-04-18 

68 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Bra huvud, korr bett, bra skuldra, ryggen kunde vara starkare, bra kors, välutv bröstkorg, bra 

benstomme, mkt goda rörelser Bra temp 

Ökl 1  Gun Olofsson 

 

Lejonskalls Härliga Hebe S12825/2006 2005-12-05 



68 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Mkt bra huvud, korr bett Bra skuldra rygg aningen brant kors. Välutv bröstkorg nkt knappa vink 

bak mkt goda rörelser fint temp 

Ökl 1  Kathy Karlsson 

 

Lilla Äventyrets Bellatrix S36396/2007 2007-04-06 

66,5 cm Typ o Helhetsintryck: Mycket god 

Bra huvud korr bett mkt bra skuldra rygg kors bra bröstkorg kunde ha ngt mer förbröst, br 

abenstomme, goda rörelser, fint temp 

Ökl 1  Pia Hemming 

 

Mohinhi's Hannie From My Heart S57668/2005 2005-08-27 

72 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Bra huvud, korr bett, ngt ljusa ögon, mkt bra skuldra rygg o kors, välkroppad bra benstomme utm 

rörelser, fint temp 

Ökl1, 2, Ck  Maria Gustafsson 

 

Mohinhi's Happie From My Heart S5766972005 2005-08-27 

74 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Bra huvud korr bett ngt ljusa ögon mkt bra rygg skuldra kors, välkroppad mkt goda rörelser från 

sidan aningen hastrång o ngt lös I armbågarna, bra temp men en aning blyg 

Ökl 1  Heléne  Jelving 

 

Poccahontasgårdens Ayana S51312/2006 2006-06-21 

66 cm Typ o helhetsintryck: Utmärkt 

Bra tikhuvud korr bett mkt bra skuldra rygg kors, välutv bröstkorg Bra benstomme, utm rörelser, 

fint temp 

Ökl 1, 3, Ck  --onne Zetterlund 

 

Sjö Björnens Eir S68743/2005 2005-11-09 

69 cm Typ o Helhetsintryck: utmärkt 

Bra tikhuvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors välutv bröstkorg, bra benstomme, utm 

rörelser från sidan ngt lös I armbågarna fint temp 

Ökl1, 4  Pia Hemming 

 

---CH Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 2004-07-04 

72 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Femenint huvud, korr bett, ngt ljusa ögon, bra skuldra rygg o kors, välutv bröstkorg, passande 

benstomme mkt goda rörelser från sidan aningen trånga bak, fint temp 

Chkl 4  ---lin Östlund 

 

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

69 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Mkt bra huvud, korr bett, mkt bra rygg skuldra o kors, utm bröstkorg, bra benstomme, utm 

rörelser, fint temp 

Chkl 2, Ck, Btkl R  Sonja Karlsson 

 



--CH SUCH Dragongårdens Mendoza S52041/2005 2005-07-25 

73 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Fint huvud, kor bett, mkt bra skuldra o rygg, bra kors, välutv bröstkorg, bra benstomme, mkt 

goda rörelser aningen trånga bak, fint temp 

Chkl R  Annelie Forsner 

 

--RDUCH Lejonklippans Solsken Till Monica S59223/2005 2005-08-16 

73 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Fint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors, välutv bröstkorg Bra benstomme, ngt knappa 

vinklar bak, mkt goda rörelser fint temp 

Chkl 3, Ck  Monica Haglöf 

 

--CH Mohinhi's Izza Is Incognito S33878/2006 2006-03-31 

72 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Bra huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors välutv bröstkorg Stark benstomme välvink utm 

rörelser Fint temp 

Chkl 1, Ck, Btkl 1, BIR  Maria Gustafsson 

 

--CH Villmobackens Carmen S56350/2003 2003-09-04 

66 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Fint huvud, korr bett, bra skuldra rygg o kors, välutv bröstkorg, bra benstomme o mkt goda 

rörelser fint temp 

Chkl opl  Rose-Marie ---nedbakken 

 

Villmobackens Don't Think Twice S27985/2001 2001-04-12 

67 cm Typ o Helhetsintryck: Utmärkt 

Fint huvud, korr bett, mkt bra skuldra rygg o kors, dock ger sig ryggen ngt I rörelse bra bröstkorg 

bra benstomme goda rörelser från sidan ngt lösa armbågar 

Vetkl 1, HP  Bästa Veteran  Marina Fredriksson 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Villmobackens 

376, 377, 396, 397 

En grupp ur 3 komb samtliga rastypiska individer, Bra könsprägel, samtliga med goda rörelser, 

ngn individ kunde vara stabilare i armbågarna totalt fint avelsjobb 

Uppfkl 1, HP  Uppfödare: Marina Fredriksson 

 

Kennel Mohinhi's 

362, 386, 387, 395 

En grupp ur 3 kombinat mkt rastypiska individer alla med mkt goda rörelser ett utm avels---- 

Uppfkl 1, HP  Bästa grupp  Uppfödare: Maria Gustafsson 

 

 


