
Alfta 100717                                       Domare Valpar Kurt Nilsson, vuxna Karl-Erik 

Johansson 

 

 

Valpar 

Hanar 

  

Knickerbocker’s Luriga Lapis SE18101/2010 f. 100115 

Trevlig valp m utm huvud & uttr. Välkroppad utm proportioner goda vinklar utm benstomme 

kunde ha ngt rakare framben goda tassar typiska rörelser 

Valpkl 1 Hp   Äg. Zophie Larsson 

 

Valpar 

Tikar 

 

Bölelejonet Qerrida SE14375/2010 f. 091224 

Glad & öppen tik bra huvud en tanke ljusa ögon goda proportioner ngt rundat bröstparti tillr 

vinklar passande benstomme kunde ha en tanke rakare framben tillfredsställande rörelser 

Valpkl 2  Äg. Carola Sjöberg 

 

Dragongårdens Qornelia at Xmas SE14066/2010 f. 091219 

Feminin för åldern bra huvud tillfredsställande proportioner behöver utveckl mkt i bröstpartiet 

ngt framskjuten skuldra tillr vinklar bak för åldern goda rörelser kunde ha bättre färg 

Valpkl 3  Äg. Annelie Forsner 

 

Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss SE12714/2010 f. 091215 

Härlig tikvalp feminin m utm huvud & uttr & hals & proportioner välbyggd & kroppad för 

åldern. Utm vinklar xxxxx utm päls för ålder & årstid Bästa valp 

Valpkl 1 Hp  

 

Hanar 

 

 

Lilla Äventyrets Dactil S23239/2009 f. 090210 

Mycket vackert huvud mörka ögon bra bett vacker hals & rygglinje. Tillräcklig bröstkorg utm 

vinklar rör sig med bra steg behöver bli fastare i fronten bra mask men kunde ha varmare färg 

Ukl 1 Ukk 1 Hp  Äg. Maria Gustafsson 

 

Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210 

Mycket bra huvud mellanbruna ögon bra bett hals & rygg behöver mer kropp rör sig bra från 

sidan men alltför instabil från sidan vacker färg urfälld päls behöver ännu mer tid 

Ukl 2  Äg. Pia Svedugård 

 

Vallonbygdens Crazy In Beer S22667/2009 f. 090308 

Vackert mask huvud mörka ögon bra bett bra hals ryggen behöver bli fastare i sin kropp bra 

vinklar fram knappa bak behöver bli fastare i sin kropp ringlar sin svans vacker färg & kvalité 



Ukl 1 Ukk 2  Äg. Catrin Eriksson 

 

 

LP1 SE LCH Antholmens Valentino Rossi S15587/2007 f. 061231 

Vacker mask huvud mellanbruna ögon bra hals & rygg välutv bröstkorg bra vinklar rör sig bra 

från sidan borde vara fastare från sidan vacker päls & färg 

Ökl 1 Ökk 4  Äg. Anna Wedin 

 

Boyzone’s Ace Up The Sleeve S38558/2008 f. 080506 

Vackert huvud mörka ögon spår av våteksem som stör bra bett bra hals ryggen kunde vara lite 

stramare tillräck bröstkorg bra vinklar fram borde vara lite stramare bak. Bra päls & färg 

Ökl 1 Ökk R  Äg. Maria Norman 

 

Bölelejonet Krut Gubbe S48471/2007 f. 070611 

Mycket bra huvud mellanbruna ögon bra bett & hals något sänkt rygg bra bröstkorg tillräckligt 

vinklad fram rör sig ok från sidan & fram ringlad svans vacker färg men sommarpäls lite mer 

höjd på benen skulle vara bra 

Ökl 2  Äg. Marita Jonsson 

 

Bölelejonet Oliver-Kakmonster S42651/2008 f. 080426 

Mycket bra huvud mellanbruna (något irriterade) ögon. Kunde ha lite mera bredd i underkäken 

kraftig hals bra rygg bra bröstkorg kunde ha lite bättre vinklar ringlad svans bra färg men lite 

ullig päls. Behöver tänka på figuren 

Ökl 2  Äg. Ann-Lovic Thörnquist 

 

Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f. 070305 

Mycket bra huvud mörka ögon kunde ha lite kraftigare underkäke bra bröstkorg bra vinklar något 

fransyskt  något kohasig rör sig bra men mycket hastrångt pälsen vacker 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Bhkl 3 Cert  Äg. Anna Höglund 

 

Gullefjuns Gumse S59544/2006 f. 060824 

Vackert mask huvud mellan bruna ögon bra bett vacker hals & rygglinje bra bröstdjup mycket 

bra vinklar rör sig bra utm pälskvalité & färg borde ha mer kött på benen 

Ökl 1 Ökk 2   Äg. Cecilia Westlund 

 

Mohinhi’s Kelzo Climbs Kebnekaise S43926/2007 f. 070509 

Mycket bra huvud mellan bruna ögon bra bett men en utslagen framtand. Utm hals & rygglinje 

tillräcklig bröstkorg bra vinklar vägvinnande steg vacker färg men urfälld för dagen 

Ökl 1 Ökk 3  Äg. Charlotte Stjärnebo 

 

Mohinhi’s Kaizer Climbs Kebnekaise S43922/2007 f. 070509 

Vackert mask huvud bruna ögon bra vett vacker hals & rygglinje mycket bra bröstkorg mycket 

bra vinklar rör sig motvilligt vacker päls & färg men är väldigt tovig 

Chkl 2 Ck Bhkl 2  Äg. Charlotte Stjärnebo 

 

 

DK UCH SE UCH Vallonbygdens Born To Run S12471/2006 f. 051213 



Mycket vackert huvud mörka ögon bra hals något sänkt rygg utm bröstkorg utm vinklar rör sig 

med bra steg men en tendens till ringlad svans vacker päls 

Chkl 1 Ck Bhkl 1 BIM  Äg. Monica Sjöberg 

 

Tikar 

 

Grindvaktens Move To The Hill Hci S51345/2009 f. 090706 

Vackert fem huvud bruna ögon bra uttryck bra bett vacker hals & rygglinje tillräcklig bröstkorg 

knappa vinklar rör sig med knappa steg bra färg bra pälskvalité 

Junkl 1 Junkk 1  Äg. Mikael Axenhag 

 

Lilla Äventyrets Fantasia S60585/2009 f. 090910 

Typiskt fem huvud mellan bruna ögon bra bett bra hals något sänkt rygg bra bröstkorg bra 

vinklad fram rör sig bra bra pälskvalité men ganska sotig 

Junkl 1 Junkk 2  Äg. Patrick Skärström 

 

Lilla Äventyrets Daphne S23242/2009 f. 090210 

Vackert fem huvud bruna ögon bra uttryck bra bett vacker hals & rygglinje bröstkorgen har bra 

djup bra vinklar vägvinnande steg bra päls & färg 

Ukl 1 Ukk 3 Hp  Äg. Pia Hemming 

 

Lilla Äventyrets Davida S23240/2009 f. 090210 

Vackert fem huvud något ljusa ögon bra bett vacker hals & rygglinje välutv bröstkorg bra vinklar 

utm pälskvalité bra mask 

Ukl 1 Ukk 2 Ck  Äg. Liza Darmell 

 

Lilla Äventyrets Electra S31618/2009 f. 090320 

Mycket vackert huvud mörka ögon bra bett vacker hals & rygglinje bra bröstkorg utm vinklar rör 

sig med mycket bra steg men kohasig vacker färg på pälsen men kort 

Ukl 1 Ukk 1 Ck  Äg. Maria Gustafsson 

 

SE VCH Lilla Äventyrets Eunike S31619/2009 f. 090320 

Vackert fem huvud bruna ögon bra bett mycket bra hals & rygglinje välutv bröstkorg bra vinklad 

men kohasig rör sig motvilligt bra färg kort päls 

Ukl 1 Ukk 4  Äg. Christina Utbult 

 

Bölelejonet Imperia Grande S31336/2007 f. 070313 

Vackert fem huvud bruna ögon bra bett bra hals något sänkt rygg bra bröstkorg bra vinklar fram 

borde vara bättre bak rör sig bra bra färg sommarpäls 

Ökl 1  Äg. Anne Marie Krigh 

 

LP 1 LP11 LP111 Bölelejonet Izadora S31330/2007 f. 070313 

Vackert fem huvud bruna ögon välutfyllt nosparti bra bett bra uttryck vacker hals utm bröstkorg 

tillräckliga vinklar utm vägvinnande steg bra päls & färg 

Ökl 1  Äg. Sonja Karlsson 

 

Bölelejonet Madonna-Made-By-Eddie S14298/2008 f. 071217 



Mycket vackert huvud mörka ögon bra bett bra hals något sänkt rygg kraftig bröstkorg bra 

vinklar något svaga mellanhänder rör sig tungt bra färg & päls. Är tyvärr alldeles för fet 

Ökl 2  Äg. Anne Marie Krigh 

 

Bölelejonet Nokia S24181/2008 f. 080211 

Vackert fem huvud bruna ögon bra uttryck bra bett vacker hals & rygglinje utm bröstkorg utm 

vinklar utm rörelser vacker färg på pälsen 

Ökl 1 Ökk 4 Ck  Äg. Carola Sjöberg 

 

Cevitas Rock An’ Roll Angel S47007/2008 f. 080608 

Mycket typiskt huvud bra bett mörka ögon bra hals & rygg bra bröstkorg bra vinklar rör sig med 

mycket bra steg vacker färg välskött päls. Kunde möjligen vara lite högre på benen 

Ökl 1 Ökk R  Äg. Patrick Skärström 

 

Dragongårdens Proud Mary S21376/2004 f. 040303 

Vacker fem huvud mörka ögon bra bett bra hals rak men något lång rygg utm bröstkorg bra 

vinklar rör sig med bra steg önskas något fastare fram riklig men ullig päls 

Ökl 1  Äg. Carina Andersson Östlund 

 

Duvasgårdens Pretty Purple S40729/2008 f. 080430 

Vacker fem huvud mörka ögon bra bett vacker hals & rygglinje bröstkorgen tillräckligt djup men 

kunde ha mer volym bra vinklar rör sig bra vacker färg på pälsen 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Margareta Mix 

 

Furudalens Beuty Kween S33464/2006 f. 060317 

Mycket bra huvud mörka ögon bra bett bra hals något sänkt rygg bra bröstkorg bra vinklar rör sig 

med bra steg vacker färg bra pälskvalité 

Ökl 1  Äg. Eva Olsson 

 

Johannesdals Alizarin Rose Madder S32529/2008 f. 080419 

Vackert fem huvud skulle ha något mörkare ögon bra bett bra hals något sänkt rygg utm 

bröstkorg bra vinklar rör sig med bra steg men något fastare rygg önskas. Bra färg men något 

lockig 

Ökl 1  Äg. Camilla Holewa 

 

Lejonvinden’s Rubin Of Teddybear S14990/2008 f. 071203 

Vackert fem huvud bruna ögon kunde ha lite mer bredd i underkäken vacker hals & rygglinje bra 

bröstkorg tillräck vinklar vägvinnande rörelser bra färg ganska kort päls visar sig mycket bra 

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl R Cert             Äg. Gunilla Hallgren 

 

Pochahontasgårdens Ayana S51312/2006 f. 060621 

Vackert fem huvud bruna ögon bra bett* & uttryck bra hals ryggen är rak men kunde vara kortare 

bra bröstkorg bra vinklar rör sig ok vacker färg & utm pälskvalité *men kunde ha lite mer bredd 

mellan hörntänderna 

Ökl 2  Äg. Yvonne Zetterlund 

 

Villmobackens For Your Eyes Only S16641/2008 f. 080106 



Vackert fem huvud mörka ögon bra uttryck & bra bett bra hals & rygg välutvecklad bröstkorg bra 

vinklad fram knappa bak rör sig bra från sidan men trångt bak bra färg sommarpäls 

Ökl 1  Äg. Pernilla Söderlund 

 

Villmobackens French Kiss S16644/2008 f. 080106 

Mycket vackert huvud mörka ögon bra uttryck & bett mycket bra rygg & hals tillräckligt vinklad 

fram borde vara lite bättre bak rör sig bra vacker färg & sommarpäls 

Ökl 1 Ökk 2 Ck  Äg. Marina Fredriksson 

 

SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004 f. 040704 

Mycket vackert huvud bruna ögon bra uttryck bra bett bra hals bred något sänkt rygg kraftig 

bröstkorg bra vinklar hon kunde vara några hekto lättare rör sig tungt vacker färg & päls visar sig 

bra 

Chkl R Ck  Äg. Malin Östlund 

 

C.I.B FI UCH FI V-09 NO V-07 NORD UCH NORD V-09 Kusbolejonet Interesting Dream 

 S55347/2004 f. 040802 

En rejäl tik mycket vackert huvud mörka ögon härligt uttryck bra bett vacker hals & rygglinje 

utm bröstkorg bra vinklar vägvinnande rörelser vacker färg & pälskvalité 

Chkl 1 Ck Btkl 1 BIR  Äg. Catrin Eriksson 

 

NORD V-07 SE UCH Kusbolejonet Karamell S26713/2005 f. 050309 

Mycket vackert huvud mörka ögon utm uttryck bra bett men saknar P3 höger underkäke* bra 

vinklar utm vägvinnande steg vacker päls & färg *vet intyg visad 

Chkl 4 Ck  Äg. Gunilla Hallgren 

 

SE UCH Mohinhi’s Hannie From My Heart S57668/2005 f. 050827 

E tik med mycket kvalité mycket vackert huvud bruna ögon bra bett & uttryck vacker hals & 

rygglinje utm bröstkorg utm vinklar utm vägvinnande steg bra färg ganska bra färg 

Chkl 2 Ck Btkl 2   Äg. Maria Gustafsson 

 

NO UCH SE UCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005 f. 050905 

Bra huvud mörka ögon bra bett vacker hals & rygglinje utm bröstkorg utm vinklar rör sig bra 

runtom vacker färg tillräckligt päls utm kondition 

Chkl 3 Ck Btkl 3  Äg. Pia Hemming 

 

LP1 LP11 SE UCH TJH Bölelejonet Xitha S18802/2002 f. 020131 

Vackert fem huvud mellan bruna ögon bra bett vacker hals något sänkt rygg bra hals bra vinklar 

fram något knappa bak utm vägvinnande rörelser vacker färg tillräcklig päls bra kondition Bästa 

veteran 

Vetkl 1 Ck Btkl 4  Äg. Sonja Karlsson 

 

SE UCH SE V-07 Gep’s Big Bear’s Michelle Afeuroman S26046/2002 f. 020319 

Mycket vackert huvud bra ögon bra bett vacker hals något sänkt rygg utm bröstkorg bra vinklar 

utm vägvinnande rörelser vacker färg bra päls i bra kondition 

Vetkl 2 Ck  Äg. Maria Gustafsson 

 



 Uppfödarklass 

 

Lilla Äventyrets Kennel 

En jämn grupp typlika unga hundar med goda förutsättningar Bästa grupp 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Pia Hemming 

 

 


