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Valpar 

Hanar 

Bölelejonet Solid Attitude  SE65188/2010   f. 101101 

6 mån väl proportionerad, önskar en smula bredare nos parti. Korr bett, bra längd på hals. Ngt mjuk i handleden 

fram utvridna tassar. Ska med tiden bli stramare topline önsk mer vinkel brak bra päls + temp. Bra sidorörelser 

lite trång bak. Ännu lite lös i benen. 

Valpkl 2     Äg. Ann-Charlotte Vallin 

 

Leodals Bilbao   SE61447/2010   f. 100929 

8 månader mkt snygg hanvalp, väl prop., prima huvud, väl utfyllt nosparti passande bredd, lätt välvd skalle, bra 

uttryck, bra hals överlinje gott framparti mkt bra vinkl bak prima päls. Fina sunda rörelser mkt energi 

ekonomiska långa steg, parallell fram & bak. Bästa valp. 

Valpkl 1 Hp     Äg. Angelica Klavbäck 

 

Valpar 

Tikar 

Bölelejonet Something Special  SE 61195/2010   f. 101101 

6 mån fem. bra storlek, snyggt huvud, väl utfyllt nosparti, passande bredd & välvd skalle, bra halslängd utm. 

överlinje, välvinkl fram & bak, mkt bra pälskval. Snygga sunda rörelser m bra steglängd utm. drive bak. 

Valpkl 2 Hp     Äg. Anne Marie Krigh 

 

Leodals Belize   SE61448/2010   f. 100929 

8 mån mkt snygg ultrafem tik, prima huvud, väl utfyllt nosparti, bra uttryck utm. välvd skalle korr bett, bra lång 

hals, gott framparti framben väl in under kroppen, prima bakparti vinkl bra päls super rörelser lån effektiva 

vägvinnande steg. 

Valpkl 1 Hp     Äg. Angelica Klavbäck 

 

Juniorklass  

Hanar 

Agdalavallarnas Kovu  SE41188/2010   f. 100515 

1 år, ngt lågställd för lång i proportioner, kan bli större med tiden. Ganska bra huvud väl utfyllt nosparti korr 

välvd skalle som ska bli bredare med tiden, utm päls gott framparti, överlinjen ska bli stramare, önsk mer vinkl 

bak, önsk mer päls med tiden, utm sunda rörelser, bra steglängd utm drive bak. 

Junkl kv Good    Äg. Ann-Charlotte Vallin 

 

Knickerbockers Maffiga Magnetit SE18100/2010   f. 100115 

16 mån bra storlek väl prop. väl utf. nosparti, god bredd skalle korr välvd, bra hals prima överlinje, gott 

framparti, lite platta tassar, bra vinkl bak snygg päls av bra mängd, rörelse sunda bra steglängd. 

Junkl kv Exc Junkl kk 1 CK Bhkl 4 R-cert   Äg. Petter Järleskog 

 

Miss Kellys Poker Face  SE37900/2010   f. 100510 

1 år välprop. hane bra storlek utm huvud pass bredd på skalle & välld, kunde vara kraftigare i nosparti, prima 

hals överlinje, gott framparti utm. bröstkorg, välvinkl bak bra päls, kommer lite bred emot, ganska bra rörelser 

från sida acc. bra bak. 

Junkl kv Exc Junkl kk 2    Äg. Gunilla Törnqvist 

 

Unghundsklass 

Hanar 

NORD JV-10 Lejonklippans Äkkinen utan H S47183/2009   f. 090629 

23 mån välprop hane moderat storlek, mkt snyggt huvud väl utf nosparti, korr bett pass. bredd välvd skalle bra 

uttryck, prima hals överlinje, gott framparti, välvinkl bak, snygg päls, kommer utm emot, lätt trång sedd bakifrån 

bra steglängd från sidan. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1    Äg. Ville Niiranen 

 

Lejonkullen Punkt Se Do Baril  SE21422/2010   f. 100129 

16 mån. bra kroppsprop. prima mask. huvud. Passande bredd på skalle, moderat lång nos skuldra mer 

tillbakalagd, lite mjuk i mellanhand lite platta tassar önsk. betydligt bättre överlinje, ngt överbyggd bak pga för 

korta underarm. Önsk mer vinkl bak. Rikligt bra päls & temp. Bra steg front, önsk mer drive bak. 



Ukl kv Good     Äg. Magnus Bock 

 

Öppenklass 

Hanar 

Dragongårdens Darwin At Xmas S12230/2009   f. 081218 

2 1/2 år hane välprop bra storlek, prima huvud fin bredd nosparti bra uttryck, god halslängd bra överlinje, gott 

frontparti bröstkorg & för öppen vinkel bak, en smula för kort i nedre låret som gör att vinkel ej optimal, snygg 

päls. Bra frontrörelser ganska trånga bak sedd bakifrån utm. Steglängd från sidan kunde ha mer drive. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2    Äg. Anders Olson  

 

Grindvaktens High-Minded Glh  S39986/2008   f. 080421 

3-årig bra hane, välprop. bra maskulin prima huvud väl utf. nosparti bra uttryck mörka ögon pass. välvd skalle 

prima hals överlinje gott framparti, kunde vara lite mer vinkl. bak snygg päls prima lätta rörelser bra steglängd 

fint drive bak. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 3 Cert   Äg. Susanne Ytterskog 

 

Gullefjuns Lammkött  S59542/2006   f. 060824 

5 år hane bra storlek, välprop. prima skuret huvud m kraftigt nosparti, god bredd skalle, moderat lång hals acc 

tillbakal. skuldra, lite mjuk i mellanhand, i profil överlinje önsk stramare, faller bak, skuldra lite överbyggd, bak 

bra päls fina sunda rörelser långa steg, kommer & går parallellt men överlinjen blir inte bättre i rörelse. 

Ökl Very good     Äg. Cecilia Rosenqvist 

 

Lilla Äventyrets Dactil  S23239/2009   f. 090210 

2 år hane väl prop. kunde ha mer substans. Önsk mer mask. huvud m mer bredd på nosparti spec. skalle, korr 

bett utm hals bra överlinje bröstkorg kunde vara mer utveckl., utm front, bra vinkl. bak prima päls gott 

temperament. Flotta rörelser långa effektiva steg. fint drive bak får sin exc. primärt pga rörelser. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3    Äg. Maria Gustafsson 

 

Lilla Äventyrets Deimos  S23238/2009   f. 090210 

2årig hane bra storlek, maskulin. Väl utf. nosparti, bra bredd på skalle men uttryck förstörs av ngt för ljusa 

stickande ögon, bra halslängd överlinje önsk bättre. Faller bak, skuldra lite överbyggd bak. bra frontparti men 

underarm kunde vara längre så han inte vore så överbyggd, önsk mer vinkl. bak riktigt fin päls. Fina rörelser sett 

f. sida utm action i rörelse. 

Ökl kv Very good    Äg. Pia Svedugård 

 

Rudbackens Dynamite Duke  S62475/2007   f. 070918 

3 år välprop hane bra storlek, utm huvud väl utf. nosp. bra bredd på skalle ngt kort hals. pga väl framskjuten 

skuldra utm överlinje i profil ngt mjuk mellanhand. Sedd framifrån ngt trång, saknar förbröst moderat vinkl. bak 

ganska trånga bakbensrörelser acc. steglängd från sidan kommer lite trång emot. 

Ökl kv Very good    Äg. Maria Österman 

 

Championklass 

Hanar 

C.I.B NORDUCH SE V-10 Geps Big Bears Peace S53274/2007  f. 070630 

4 år bra storlek mkt mask. väl prop. gott huvud m väl utf. nosparti, bra uttryck fin bredd skalle god halslängd bra 

överlinje gott framp. välvinkl bak. Snygg päls dock står den för mycket upp på ryggen, flotta rörelser långa steg 

fin ... bak. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIM   Äg. Gina Persson Ekström 

 

Geps Big Bears White Wolf  S37255/2009   f. 090417 

2 år snygg hane bra prop. prima huvud m väl utf. nosparti pass bred välvd skalle bra halslängd stram överlinje 

gott frontparti, välvinkl bak. Snygg päls snygga lediga rörelser vägvinn. m fint drive bak. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2 R-CACIB   Äg. Gina Persson Ekström 

 

Juniorklass 

Tikar 

Boyzones Vanilla Sky  SE45611/2010   f. 100701 

10 mån snygg ung tik, välprop mkt fem. bra huvud väl utf. nosparti, gott uttr. prima hals gott frontparti, överlinje 

önsk stramare, lite överbyggd bak i stående. k vara lite mer vinkl. bak, bra päls. Fina rörelser f. alla sidor m. acc. 

drive bak. 



Junkl kv Exc Junkl kk 2    Äg. Kerstin Frönestedt 

 

Dragongårdens Qanasta At Xmas SE14069/2010   f. 091219 

17 mån mkt fem. snyggt huvud bra uttr. pass bredd  & välvd skalle väl utf. nosp. prima hals, gott framp, önsk 

stramare överlinje. Står lite överbyggd bak, bra vinkl fram, kunde v. mer vinkl. bak, bra päls, sansl. snygga 

rörelser, bra stegl. utm drive bak. 

Junkl Exc Junkl kk 4    Äg. Efva Gustafsson 

 

Duvasgårdens Sweet Soya  SE26601/2010   f. 100303 

1 år snygg tik väl prop mkt bra huvud m väl utf. nosp. pass bredd på skalle utm hals bra överlinje. Gott framp 

välvinkl. Bra päls, prima rörelser från alla sidor m. bra steglängd & bra drive bak. 

Junkl kv Exc Junkl kk 3    Äg. Ilona Mickelsson 

 

NORD JV-10 Lejonvindens Yummie Yam Yam SE12713/2010   f. 091215 

1 1/2 år mkt fem välprop tik, riktigt snyggt huvud. Väl utf nosp bra mjukt uttryck prima bredd skalle, prima lång 

hals. Acceptabel stram överlinje, dock lite hög över länden. Gott frontparti dock lite utvridn. höger tass, kunde 

ha mer bröstkorg mkt bra vinkl. bak bra päls snygga långa rörelse från sindan, fint drive bak. Önsk lite gladare 

temp. 

Junkl kv exc Junkl kk 1    Äg. Jessika Junehall Lindberg 

 

Unghundsklass 

Tikar 

Dragongårdens Qornelia At Xmas SE14066/2010   f. 091219 

17 mån tik av bra storlek väl prop prima huvud. Väl utf nosparti, god bredd på skalle lätt välvd, gott framp prima 

överlinje. Kunde önsk mer vink bak står m. öppna vinkl. Bra päls. Rör sig snyggt m bra steglängd använde 

knapp. vinkl bak optimalt. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck    Äg. Annelie Forsner 

 

Öppenklass 

Cevitas Come An Get It  S47006/2008   f. 080608 

3 år tik något lågställd spec. fram. Snyggt huvud väl utv. nosparti m. bra längd utm bred välvd skalle, bra 

halslängd, överlinjen inte så bra faller bak skuldra överlinjen blev överbyggd bak pga för korta underarmar & för 

lite vink. i bakställ. Står i bra päls prima steglängd fram önsk mer action bak. 

Ökl kv Good     Äg. Suneeta Lag 

 

Cevitas Curemida Girl  S25854/2007   f. 070305 

3 1/2 år välprop snyggt huvud mkt fem. väl utf nosp. bra bredd & välvd skalle, bra halslängd faller lite i ryggen. 

Lite överbyggd bak pga för knappa vinklar bak, lite utvridn höger tass. Sedd i profil ngt mjuk i handled & mellan 

hand, bra päls, rör sig bundet fram & bak önsk mer steglängd och drive bak. 

Ökl kv Good     Äg. Gerd Svensson 

 

Dragongårdens Diwa At Xmas  S12234/2009   f. 081218 

2 1/2 år snygg tik m. prima substans excellent huvud bra längd +  bra utf nosparti, bra uttryck utm. bred & välvd 

skalle, god halslängd acceptabel stram överlinje gott framparti prima vinkl bak, mkt snygg päls, fina rörelser bra 

steglängd utm fram lite trång bak. 

Ökl kv Exc     Äg. Petra Junehall 

 

Duvasgårdens Pretty Purple  S40729/2008   f. 080430 

3 år snygg tik bra storlek, snyggt huvud, prima lång hals, acc. överlinje, gott framparti. Välvinkl bakparti, utm. 

päls, fina rörelser från sidan, långa steg kommer utm. emot, lite trång sedd bakifrån. 

Ökl kv Exc      Äg. Margareta Mix 

 

Geps Big Bears Swift Hawk  SE12621/2010   f. 091127 

18 mån mkt snygg tik, välprop ultrafem. Prima huvud uttr. bra hals överlinje välvinkl fram & bak, bra päls, 

härliga rörelser energiekonomiska långa steg, kommer och & går parallellt. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 3 Cert   Äg. Gina E Persson 

 

Johannedals Alizarin Rose Madder S32529/2008   f. 081419 

3 år välprop tik, bra storlek, prima huvud, fin bredd på skalle & nosparti, korr. bett. God halslängd stram 

överlinje gott framparti, välvinkl. bak. god päls, rör sig bra från alla sidor fint drive bak. 



Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck R-Cert    Äg. Camilla Holewa 

 

Lejonvindens Smaragd To Teddybear S52738/2008   f. 080709 

4 år välprop tik mkt fem. Moderat storlek, riktigt bra huvud & uttr. God halslängd. K. vara stramare i överlinje 

lite hög överlinje gott framparti, välvinkl. bak, står i mkt flott päls. Härliga rörelser obesvärat ledigt steg, fin 

drive bak. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck    Äg. Gunilla Hallgren 

 

SEVCH Lilla Äventyrets Eunike S31619/2009   f. 090320 

2 år snygg tik, bra storlek prima huvud, väl utf. nosp. god bred skalle ändå fem. Bra halslängd utm överlinje, 

välvinkl. fram & bak. Bra päls men kunde ha lite mer. Fina sidorörelser långa steg kommer utm. emot men trångt 

sedd bakifrån. 

Ökl kv Exc    Äg. Christina Utbult 

 

Titt-Ut   S62448/2009   f. 090716 

22 mån moderat storlek, bra huvud lite kort hals pga rakt framskjut skuldra. Önsk bättre överlinje faller bak, 

skuldra är överbyggd i överlinje pga för korta underarmar i förh. till bakparti som inte är vinklad. Bra päls, acc 

steglängd & drive bak med stil & utstrålning i rörelse. 

Ökl Good     Äg. Ann- Charlotte Vallin 

 

Vallonbygdens Crazy Mix  S22671/2009   f. 090308 

2 år 3 m. Välprop tik mkt. fem. bra storlek. Snyggt huvud väl utf. nosparti. Passande bred välvd skalle, bra halsl., 

prima överlinje. Gott framparti, mkt välvinkl. bak, bra päls, snygga rörelser långt steg fint drive bak. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4    Äg. Jennie Trouin 

 

Championklass 

Tikar 

SEUCH Bölelejonet Athena-Pondurosa S50552/2004   f. 040704 

7 år i fantastiskt flott kondition välprop i fin storlek. Riktigt bra huvud fem. ändå kraftfull välvd skalle väl utf. 

nosparti, bra uttryck prima lång hals stram överlinje gott frontp dock lite mjuk i mellan och handled. I profil 

välvinkl bak bra päls. Fantastiskt flotta rörelser för en 7-årig tik m. långa steg & fin drive bak. Kommer & går 

parallellt. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Btkl 4 R-cert   Äg. Malin Östlund 

 

NOUCH SEUCH Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005   f. 050905 

6 år supertik moderat storlek välprop. Snyggt välskur fem. huvud, bra hals stram överlinje gott konstruerat 

framparti mkt välvinkl bak, bra päls. Härliga rörelse långa effekt. steg mkt energi ekonomiska kommer & går 

parallellt. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 CACIB BIR   Äg. Pia Hemming 

 


