
Överkalix 2011-05-15      Domare valp Ragnarsson Patric 

   Domare vuxna Karlsdotter Nina 

 

    Valpklass  

  Hanar 

Lejonklippans Amazing Heritage SE66431/2010  f: 2010-11-02 

6 mån gammal tilltalande hanvalp, välf härligt huvud, mörka vackra ögon, välplacerade öron, härligt 

kraft nosparti och bramsk o bett, bra hals, harm vinklar fram o bak, stram rygg, välf bröstkorg, utm 

ben o tassar, härlig lårbredd, fina hasor, utm päls, bär sin svans väl, rör sig m utm stil o steg då han 

väl går på alla 4, utm temp, välvisad. 

Valpkl 1 m HP BÄSTA VALP  Ägare: Högberg Petra 

 

    Unghundsklass 

    Hund 

NORD JV-10  

Lejonklippans Äkkinen Utan H S47183/2009  f: 2009-08-29 

Välformat mask huvud, bra prop o profil, vackra ögon, bra öron, vacker hals o överlinje, välburen 

svans, välutv för åldern, bra benstomme, lite platta fötter,harm vinklad, härligt vägvinnande steg. 

Utm från sidan, lite trång bak o lite lös fram, riklig päls, bra …. Färg, välvisad. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 m CK Bhkl 1 Cert BIR Ägare: Niiranen Vile 

 

    Veteranklass 

  Hanar 

FIuch INTuch NOuch SEuch 

Lejonklippans Just A happy Fellow S55150/2002  f: 2002-09-05 

Mask. vackert välform huvud, utm ögon, bra öron, fint uttryck, utm hals o överlinje, välburen svans, 

välut bred kropp, kunde vara lite bredare över bakstället, bra benstomme, fötter ok, harm vinklar, 

vägvinnande röresler, utm steglängd,lös fram, riklig päls, bra kvalittet o färg, <<<<<<i mkt god 

kondition. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 m CK hkl 2 BÄSTA VETERAN 

   Ägare: Högberg Petra 

 

    Juniorklass 

    Tikar 

Lejonklippans Pine Dust  SE23448/2010  f: 2010-02-27 

Välform fem huvud, bra prop & …., völform ögon mellanbrun färg, bra öron, utm hals, bra rygg, ngt 

kort kors o hög svans i rörelse, bra kropp för åldern, men högt hull, pass benstomme, lite platta 

fötter, tillr vinklad fram, knappt bak, kraftigt urfälld päls, ger ngt långsträckt uttryck, bra rörelse från 

sidan, uttåtvända fötter bak o lite ostabil, lös fram. 

junkl kv Very Good  Ägare: Wennerström Camilla 

 

     Öppenklass 

    Tikar 

Terr-Leon’s Yppiga Ylva  S56035/2008  f: 2008-02-17 

Väform fem huvud, bra prop, bra öron o ögon, utm hals o överlinje, välburen svans, välutv kropp, 



pass benstomme, fötter ok, harm vinklad, härligt långa steg, mkt bra från sidan, löst fram, … 

standarad pälskvalité, utm på ryggen, i fällningsperiod. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Btkl 2 RCERT Ägare: Zedig Tim 

 

    Championklass 

    Tikar 

SEuch Hellcat’s One  S19181/2008  f: 2008-02-01 

Välform fem huvud, bra längd o prop, välform ögon, mellan brun färg, bra öron, utm hals o överlinje, 

välburen svans,  välutv kropp men högt hull, kunde vara lite bredare över bakstället, pass. 

Benstomme, fötter ok, harm vinklad, utm steg, bra från sidan, lös fram, , bra päls kval. Men kraftig 

fällning. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 m CK Btkl 4 Ägare: Svahn Linda 

 

FIuch LTch Kuratassu Shining Angel  FIN 3606/08  f: 2008-06-04 

Kraftfull fem huvud, nospartiet kunde vara lite längre, välform ögon, mellanbrun färg, utm öron, mkt 

bra hals o överlinje, ngt kort kors, bra svans, välutv bred kropp, pass benstomme, fötter ok lite…., 

harmoniskt vinklad, bra steg sidan, utm framifrån, … päls, bra kvalité o färg Grattis till champ!! 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 m CK Btkl 1 Cert BIM  Ägare: Pia Granqvist 

 

SEuch Martenlake’s Final Mojo Dea S15905/2005  f: 2004-12-28 

Fem huvud, bra form o prop. välform ögon mellanbrun färg, bra öron, utm hals o överlinje, välburen 

svans, välutv kropp men i högt hull, pass benstomme, fötter ok, harm vinklad, bra steglängd, trång 

bak o mkt lös fram, bra pälskvalité men i fällning, bra färg. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 m CK Btkl 3 Ägare: Svahn Linda 

 

    Veteranklass 

    Tikar 

Välformat fem huvud, välform ögon, bra färg, utm öron, utm hals, överlinke o svans, välutv kropp, 

pass benstomme, lite veka mellanhänder, fötter ok, harm vinklad, bra steglängd, ganska löc o bred 

fram, riklig päls, bra kvalité o färg. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 m CK BIM-veteran Ägare: Anni Nisula 

 

   

 

 

 

 

   

   


