
Vänersborg  2010-06-05. Domare: Margareta Sundqvist, 34 anm 

  Valpklass  

  Tikar 

Fablernas Nice Dog Forever Friend S65558/2009  f: 2009-10-17 Bra huvud 

Bra tikhuvud med svart mask, bra ögon o öron, korr bett, välvinklad, tillr bröstkorg, bra rygg. Rör sig 

med bra steg. 

Valpkl  1 m HP  BÄSTA VALP  Ägare: Wildering Johan 

 

Nataqueenies Aquila Gift To Pamela S58332/2009  f: 2009-10-06 

Utm tikhuvud med svart mask, bra öron o ögon, korr bett, välvinklad, bra bröstkorg önskar starkare 

mellanhänder. Rör löst fram, trångt bak. 

Valpkl 2 m HP   Ägare: Abrahamsson Pamela 

 

  Juniorklass 

  Hanar 

Go-And-Go   S62449/2009  f: 2009-07-16 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Utm hanhuvud med svart mask, korr öron, bra mörka ögon, korr bett, välvinklad. Utm bröstkorg, korr 

överlinje, utm päls o färg, utm rörelser. Bär svansen korr vid rörelse. 

Junkl kv 1 Junkl kk 1 m CK Bhkl 4 Ägare: Joelsson Elisabeth 

 

Lilla Äventyrets Eros  S31615/2009  f: 2009-03-20 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra huvud med svart mask, ljusa ögon. Rak i skuldran, välvinklad bak, tillr bröstkorg, bra benstomme 

o mellanhänder. Bra rörelser med korr svans- 

Junkl kv 1 Junkl kk 2  Ägare: Skarnehall Margaretha 

 

Mathoaka´s The Shadow Of Chvi S23924/2009  f: 2009-03-07 

Bra huvud med svart mask, korr bett, ljusa ögon. Rak i skuldran, öppna vinklar bak, önskar mer bredd 

i bröstkorgen, mer styrka i mellanhänder. Rö sig trångt bak. Bra färg. 

Junkl kv 1 Junkl kk 3  Ägare: Andersson Frida 

 

    Unghundsklass 

    Hanar 

Endless Eden Rainbow Warrior S62225/2008  f: 2009-09-14 

Bra huvud med svart mask, ljusa ögon, korr bett. Välvinklad fram något öppen bak, utm bröstkorg, 

bra mellan händer o tassar. Rör sig med bra steg, bra svans. 

Ukl kv 1 Ukl kk 2 m CK Bhkl opl. Ägare: Lynch Robin 

 

Meo Voto´s A Dato  S22424/2009  f: 2009-02-15 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Utm huvud, bra ögon o öron, korr bett, välvinklad, utm bröstkorg, stram rygg, bra benstomme o 

tassar. Rör sig med bra steg o bra svans. 

Ukl kv 1 Ukl kk 1 m CK Bhkl R  Ägare: Johansen Stigberg Heidi 

 



Teamaides Renrasige Ralf  S11787/2009  f: 2008-11-24 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra hanhuvud med svart mask, ngt ojämn incicivrad, ngt öppna vinklar, tillr bröstkorg. Rör sig med 

bra steg, utm benstomme men ngt fransysk, bra färg. 

Ukl kv 1 Ukl kk 3  Ägare: Skarnehall Margaretha 

 

    Öppenklass 

    Hanar 

Fairytroll´s Olog-Hal Rokilor  S18675/2008  f: 2008-01-19 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra hanhuvud med svart mask, ljusa ögon, korr bett, bra öron, tillr vinklar, önskar mer bredd i 

bröstkorgen, bra benstomme, bra mellanhänder, bra färg. Rör sig med bra steg. 

Ökl kv 1 Ökl kk 2 m CK Bhkl 3  Ägare: Knutsson Mariana 

 

Gullefjuns Grumse  S59544/2006  f: 2009-08-24 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Utm hanhuvud med svart mask, ljusa ögon, korr bett, välvinklad, utm bröstkorg, bra rygg, bra 

benstomme o tassar. Rör sig med bra steg o korr svans. 

Ökl kv 1 Ökl kk 1 m CK Bhkl 2 CERT Ägare: Westlund Cecillia 

 

Juelsbo´s Alfred af Löwe Grissle S52740/2008  f: 2008-06-03 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra hanhuvud med tillr mask, ngt ojämn incicivrad, bra öron, rak i fronten, tillr vinklar bak, önskar 

mer bredd i bröstkorgen, bra benstomme o tassar. Rör sig trångt bak. 

Ökl kv 2   Ägare: Andersson Marie-Louise 

 

Milljor´s Knekten  S15586/2007  f: 2007-07-17 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra huvud ned svart mask, korr bett, ljusa ögon, rak i skuldran o öppna vinklar bak, utm bröstkorg, 

bra benstomme, bra färg. Rör sig trångt bak. 

Ökl kv 1 Ökl kk 3  Ägare: Hedlund Blom Anne-Marie 

 

    Championklass 

    Hanar 

Dkuch SEuch Fairytroll´s Zorakzoran S34228/2005  f: 2005-05-04 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Utm huvud med svart mask, korr bett, välvinklad, bra bröstkorg, utm benstomme o tassar, bra färg. 

Rör sig med bra steg 

Chkl 1 m CK Bhkl 1 BIM  Ägare: Andersson Maria 

 

    Veteranklass 

    Hanar 

DKuch SEuch Verndari´s Eggfis S41454/2001  f: 2001-03-12 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra huvud med svart mask, korr bett, ljusa ögon, tillr vinklar, bra bröstkorg. Rör sig trångt bak och är 



mycket svag i bakstället, veka mellanhänder. 

Vetkl 1   Ägare: Nilsson Anne 

 

    Juniorklass 

  Tikar 

Goa-Flickan    S24462/2009  f: 2009-07-16 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra tikhuvud med svart mask, bra öron, korr bett, välvinklad, utm bröstkorg, stark rygg, bra svans. 

Rör sig med bra steg. 

Junkl kv 1 Junkl kk 2 m CK Btkl 3 Ägare: Joelsson Elisabeth 

 

La Dolce Luna´s Mega Heavenly-Me S39046/2009  f: 2009-05-11 

Bra huvud med svart mask, önskar mer bredd I underkäken, tillr vinklar, ngt öppna bak, önskar mer 

djup I bröstkorgen, ngt lång I länden, Bra pals, Rör sig med bra steg. 

Junkl kv 1 Junkl kk 4  Ägare: Andersson Carina 

 

Lilla Äventyrets Eudora  S31620/2009  f: 2009-03-20 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Bra tikhuvud med svart mask, bra öron, ljusa ögon, tillr vinklar, bra bröstkorg, stark rygg. Rör sig med 

bra steg. 

Junkl kv 1 Junkl kk 1 m CK Btkl 2 m CERT Ägare: Kvistum Veronica 

 

SE  Vch Lilla Äventyrets Eunika S31619/2009  f: 2009-03-20 

Bra tikhuvud med svart mask. Bra öron, korr bett, tillr vinklar, önskar mer djup i bröstkorgen, bra 

rygg, bra mellanhänder. Rör sig trångt bak. 

Junkl kv 1 Junkl kk 3  Ägare: Utbult Christina 

 

  Unghundsklass 

  Tikar 

Altonastigens Darkest Light  S60158/2008  f: 2008-08-29 

Utm  tikhuvud med svart mask, korr bett, välvinklad, utm bröstkorg, stark överlinje, bra 

mellanhänder, utm rörelser. 

Ukl kv 1 Ukl kk 2 m CK Btkl opl Ägare: Johansson Lars-Gösta 

 

Endless Edens Rainbow Star  S62228/2008  f: 2008-09-14 

Bra tikhuvud med svart mask, bra ögon o öron, korr bett, tillr vinklar, tillr bröstkorg. Rör sig med bra 

steg, korr svans. 

Ukl kv 1 Ukl kk 1 m CK Btkl R   Ägare: Berntsson Anette 

 

Endless edens Rainbow Starlight S62229/2009  f: 2008-09-14 

Önskar mer bredd i skallen, svart mask, tillr vinklar, ngt fransysk, tillr bröstkorg, önskar starkare rygg. 

Rör sig med bra steg o korr svans. 

Ukl kv 1 Ukl kk 4  Ägare: Berntsson Anetta 

 

Lejonvinden´s Try Me Of Teddybear S11797/2009  f:  2009-11-23 



Bra tikhuvud med svart mask, bra ögon o öron, välvinklad fram tillr vinklar bak, tillr bröstkorg, bra 

tassar. Rör sig med bra steg, korr bett. 

Ukl kv 1 Ukl kk 3  Ägare: Hansson Ann-Katrin 

 

Lilla äventyrets Dione  S23241/2009  f: 2009-02-10 

Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god 

ger ett tunt intryck, önskar mer bredd i huvudet, ljusa ögon, korr bett, tillr vinklar. Behöver mer djup 

o bredd i bröstkorgen, Bra rygg, bra mellanhänder. Rör sig med bra steg. 

Ukl kv 2   Ägare: Lindh Anna 

 

  Öppenklass 

  Tikar 

Gullefjuns Ullstrumpa  S59550/2006  f: 2006-08-24 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Utm tikhuvud med svart mask, ljusa ögon, bra öron, välvinklad, bra bröstkorg, bra rygg, bra färg o 

päls, utm rörelser. 

Ökl kv 1 Ökl kk 1 m CK Btkl 4  Ägare: Westlund Cecilia 

 

Kustkärans Ariel  S10797/2009  f: 2008-12-19 

Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god 

Bra tikhuvud med svart mask, tångbett, öppna vinklar, önskar mer bredd o djup i bröstkorgen, önskar 

starkare rygg. Rör sig trångt bak. 

Ökl kv 2   Ägare: Johansson Camilla 

 

Kustkärans Törnrosa  S10803/2009  2008-12-19 

Bra tikhuvud med svart mask, korr bett, utm öron, tillr vinklar, önskar mer bredd i bröstkorgen, lång i 

länden. Rör sig med bra steg. Ger ett litet tunt intryck. 

Ökl kv 2   Ägare: Johansson Camilla 

 

NamupalanVanilla N´Cream  S49546/2008  f: 2008-05-17 

Bra tikhuvud med svart mask, bra ögon o öron, tillr vinklar, bra bröstkorg, mkt svaga mellanhänder, 

bra päls o färg. Rör sig med bra steg. 

Ökl kv 1 Ökl kk 2  Ägare: Toftehag Linda 

 

SV Vch Teamaides Mamma Mia S43558/2007  f: 2007-05-15 

Typ, storlek och helhetsintryck: Mycket god 

Bra tikhuvud med svart mask, korr bett. Rak i fronten, öppna vinklar bak, bra bröstkorg, lång i länden. 

Rör sig med bra steg. Lång i proportion. Bra päls o färg. 

Ökl kv 2   Ägare: Utbult Christina 

 

    Championklass 

    Tikar 

SEuch Fairytroll´s Gorakiki Walking Stick S45501/2007  f: 2007-06-09 

Typ, storlek och helhetsintryck: Utmärkt 

Utm tikhuvud med svart mask, bra ögonfärg, korr öron, korr bett, välvinklad, utm bröstkorg, stark 



rygg, vacker färg, utm pläls, utm rörelser. 

Chkl 1 m CK Btkl 1 BIR  Ägare: Andersson Maria 

 

    Uppfödarklass 

Hemming Pia,  Kennel Lilla Äventyrets 

En grupp med bra färger o svarta maskar, olika storlekar, ojämn rastyp. Rör sig med bra steg. 

Uppfkl 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


