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Valpar 

Hanar 

  
  

Fablernas Ojojoj Big Gambler  SE27342/2011    f. 110323 

Hanvalp med välprop huvud med välformade ögon välplacerade öron, bra pigment, lite kort hals 

med framskjuten skuldra välutvecklad bröstkorg för åldern, aningen brant kors samt lite knappa 

vinklar bak, bra svans, fina tassar, bra hårlag och utm temperament, rör sig med tillräckligt steg 

men ännu ostabilt och underställd, välpresenterad 

Valpkl 3   Äg. Hallstensson Elisabeth 

 

Fablernas Ojojoj I am a Winner SE27343/2011 f. 110323 

Mycket lovande valp med bra balans, välformat huvud, mörka välformade ögon, lite stora öron, 

bra hals & front, bra bröstkorg för åldern, vällagt kors tillräckligt vinklad bak, rör sig med mkt 

bra steg för åldern, bra tassar, bra päls bra temperament välvisad 

Valpkl 1 Hp  Äg. Wildering Victoria 

 

Lejonvinden’s Ädel SE27985/2011 f. 110322 

Välproportionerlig hane med välskuret huvud, bra uttryck, bra pigment, bra stomme, bra hals & 

front, bröstkorg i naturlig utveckling, välvinklad bakställ, korrekt kors ännu lite mjuk i ryggen, 

bra steglängd men ännu mkt valpiga rörelser, päls i utveckling, bra temperament, välvisad 

Valpkl 2 HP  Äg. Holmqvist Irené 

 

 Valp 6-9 

 

Curemidas Antheros af Asha Aranea  SE17078/2011 f. 110112 

Kraftfull hanvalp, välproportionerligt huvud, tillräckligt stop, bra skuldra, ännu tunn i sitt 

förbröst, brant kors, välvinklat bakställ, bra svans & tassar, rör sig med tillräckligt steg från sidan 

men underställt, väldigt slarvig bak & fram bra päls & temperament 

Valpkl Opl   Äg. Svensson Gerd 

 

Curemidas Antiqua of Asha Aranea  SE17076/2011 f. 110112 

Ännu lite luftig hane, långsträckt huvud önskas utveckla lite mer stop, välformade ögon, bra öron 

lite framskjuten i hela sin front, lite platta tassar, lite brant kors, men bra vinklad bak, bra svans, 

bra päls för åldern, behöver få mer balans i sina rörelser, ännu lite kort & underställt, trevligt 

temperament, bra päls 

Valpkl Opl   Äg. Dyrvold Markus 

 

Curemidas Ateheyo of Asha Aranea  SE17077/2011 f. 110112 

Välskuret huvud, välformade ögon i aning ljus nyans, ännu trång i bettet, aning framskjuten 

skuldra, bra tassar, bra längd bröstkorgen, brant kors, bra vinklar bak, för dagen en testikel, går 

för dagen inte rent, bra päls, trevligt temperament 

Valpkl Opl   Äg. Svensson Gerd 

 



Lejonvinden’s Årkan Of Teddybear  SE16010/2011 f. 110108 

Välproportionerligt huvud behöver få mer kraft, för dagen ljusa ögon, lite rak i fronten bra längd 

bröstkorgen, bra tassar, brant kors, tillräckligt vinklad bak, rör sig med bra steglängd om än ngt 

underställt, bra svans & hårlag 

Valpkl Opl   Äg. Kvarnström Martin 

 

Lejonvinden’s Åskan Of Teddybear  SE16012/2011 f. 110108 

Hane med bra proportioner, huvud med bra proportioner behöver dock mer stop, för dagen ljusa 

ögon, bra skuldra & hals, bra bröstkorg för åldern, aningen brant kors, tillräckligt vinklat bakställ, 

rör sig med bra steg från sidan men blir underställd pga korset, bra parallellitet i bakstället, vit 

tass, trevligt temperament 

Valpkl 4 Hp   Äg. Höglund Anna 

 

Lejonvinden’s Åtrå Of Teddybear  SE16014/2011 f. 110108 

Välproportiornelig hane med välskuret huvud, bra uttryck, mörka fina ögon, bra öron, 

framskjuten i skuldran, mkt bra längd i bröstkorgen, välmusklat lår, tillräckligt vinklad bak, rör 

sig med fint steg från sidan med fin parallellitet välver lite i länden, bra päls, lovande Bästa valp 

6-9 månader! 

Valpkl 1 Hp   Äg. Hallgren Gunilla 

 

Lilla Äventyrets Ixion  SE12054/2011 f. 101122 

Lite låg & långställd hane, mörka fina ögon av lite rundare modell, välskuret huvud, välvinklad 

front, bra läng i bröstkorgen lite lång i länden, välvinklat bakställ, utm tassar, rör sig med utm 

steg från sidan samt parallellt, päls i utveckling, trevligt temperament 

Valpkl 3 Hp   Äg. Hemming Pia 

 

Viljanshof Kusten Är Klar  SE16001/2011 f. 110118 

Hane m fina proportioner, mkt välskuret huvud m mkt fint uttryck, fin pigment, mörka fina ögon, 

bra öron, framskjuten i skuldran, bra förbröst för åldern, bra längd på bröstkorgen, brant i kors, 

tillräckligt vinklad bak, rör sig med härligt steg från sidan samt parallellt, bra päls & temperament 

Valpkl 2 Hp   Äg. Rydgren Linda 

 

Viljanshof Listig Som En Räv  SE15599/2011 f. 110118 

Välskuret huvud lite fallande i bakre delen av skallen, bra pigment, fina öron, behöver fyllna ut i 

förbröstet, bra längd på bröstkorgen, lite brant i korset, rör sig med bra steglängd men blir 

underställd bak, ännu mkt fladdrig fram, bra päls & temperament 

Valpkl Opl   Äg. Svensson Lena 

 

 

Valpar 

Tikar 

 

Fablernas Ojojoj Med Andra Ord SE27349/2011 f. 110323 

Feminin tik huvud i stark utveckling, bra prigmen, tillräcklig hals, lite framskjuten skuldra, bra 

stomme & proportioner, aningen brant kors, välvinklat bakställ, jättefina tassar, bra svans rör sig 

med bra steg från sidan ännu mkt omogen fram & bak, bra päls välvisad 

Valpkl 2 Hp  Äg. Darmell Liza 



 

Fablernas Ojojoj 0-Koll SE27346/2011 f. 110323 

Tik byggd på lite lägre linjer, välproportionerligt huvud i bra utveckling, bra pigment, lite stora 

öron, bra skuldra, lite rak överarm, bröstkorg i naturlig utveckling, bra rygg & bakställ, rör sig 

väldigt bra för åldern, bra tassar, bra päls, bra temperament bästa valp 4-6 mån best in show valp! 

Valpkl 1 Hp  Äg. Joelsson Elisabeth 

 

Lejovindens Ädelsten SE27984/2011 f. 110323 

Välskuret huvud bra pigment, mörka fina ögon, lite framskjuten skuldra, bröstkorg i stark utv. 

Fina proportioner, aningen brant kors, välvinklad bak, rör sig med bra steg från sidan ännu lite lös 

i ryggen bra päls & temperament 

Valpkl 3 Hp  Äg. Hallgren Gunilla 

 

Lejonvindens Ådra Of Teddybear SE16007/2011 f. 110108 

Välproportionerlig tik, välproportionerligt huvud, kunde ha bredare underkäke, aningen 

framskjuten skuldra, bra längd på bröstkorgen, välvinklat bakställ, härligt musklad för åldern, fin 

svans, rör sig balanserat från sidan ännu lite slarvigt fram & bak, bra päls för åldern temperament 

u.a 

Valpkl 2 Hp  Äg. Darmell Liza 

 

Lejonvindens Åse Of Teddybear SE16009/2011 f. 110108 

Välskuret huvud, välplacerade ögon, fina öron, framskjuten skuldra, bröstkorg i stark utveckling, 

skulle ha bättre steglängd, kort i korset vilket gör att hon kör upp svansen. Bra päls & 

temperament 

Valpkl Opl  Äg. Marklund Morgan 

 

Lejonvindens Åska Of Teddybear SE16006/2011 f. 110108 

Lite högställd luftig tik, välskuret huvud med feminint uttryck, bra pigment, bra tassar, knappt 

vinklad runtom, behöver mer förbröst, brant i korset, rör sig ändå balanserat men skulle ha längre 

steg. Bra päls & temeperament 

Valpkl 4  Äg. Blomquist Marita 

 

Viljanshof Hämnden Är Ljuv SE16005/2011 f. 110118 

Välbalanserad tik, välskuret huvud med fina ögon, bra stomme till stl. Behöver fylla ut fram 

framskjuten skuldra, bra längd på bröstkorgen, välvinklat bakställ rör sig bra från sidan, ännu 

slarvig fram bra hårlag & temperament 

Valpkl 1 Hp  Äg. Strömberg Birgitta 

 

Viljanshof Vild Och Vacker SE16004/2011 f. 110118 

Tik med fina proportioner, feminin, välproportionerligt huvud, fina ögon, bra öron, framskjuten i 

fronten, bra längd på bröstkorgen, välvinklad bak, rör sig med tillräckligt steg men blir aningen 

underställd, aningen överbyggd bra temperament & färg 

Valpkl Opl  Äg. Sjölund Peter 

 

 Avelsklass valp 

 

Artemis Brigantia S50270/2008 f. 080721 



Grupp med fina vinklar, bra anatomi bra stommar & temperament tänk på proportionerna 

Avelskl 2 Hp  Äg. Joelsson Elisabeth 

 

LP1 Lejonvinden’s Rubin Of Teddybear S14990/2008 f. 071203 

Grupp med fina proportioner rastypiska huvuden bra pigment bra hårlag en jämn fin grupp, tänk 

på korsen. Bästa grupp! 

Avelskl 1 Hp  Äg. Hallgren Gunilla 

 

 Uppfödarklass valp 

 

Fablernas kennel 

Grupp med fina huvuden & uttryck bra stommar bra vinkling en mkt jämn grupp som har 

framtiden för sig 

Uppfkl 2 Hp  Uppfödare: Joelsson Elisabeth 

 

Lejonvindens Kennel 

Grupp med fina rastyper bra huvuden bra proportioner pälsar & temperament, bra stommar en 

jämn grupp Bästa grupp! 

Uppfkl 1 Hp  Uppfödare: Hallgren Gunilla 

 

Viljanshof kennel 

Uppfödargrupp med bra proportioner fina huvuden bra temperament tänk på kors & vinklat men 

en jämn grupp 

Uppfkl 3 Hp  Uppfödare: Strömberg Birgitta 

 

Hanar 

 

 

Dragongårdens Rackarunge SE47456/2010 f. 100617 

Välskuret maskulint huvud, bra front, bra längd på bröstkorgen, bra proportioner , skulle önska 

ngt torrare i läpparna, aningen brant kors, välvinklat bakställ rör sig bra från sidan ännu lite 

slarvigt fram & bak, päls ua temperament ua 

Junkl Exc Junkk 1 CK R-CERT  Äg. Ahlgren Marie 

 

Lejonklippans Amazing Heritage SE66431/2010 f. 101102 

Hane med bra proportioner, maskulint huvud, välplacerade öron, framskjuten skuldra, behöver 

fylla ut fram, tillräcklig längd på bröstkorgen, fin vinkling bak, har egentligen förutsättningar att 

röra sig väl men vill inte visa sig idag, lite öppen päls, temperament ua 

Junkl Exc Junkk 2  Äg. Färlén Richard, Högberg Petra 

 

Leonskall’s Kizz Me Bobbo Linslus S30480/2009 f. 090323 

Correct head well set ears enough strong back may have more chest- forechest. Free elbows. 

Slowly cowhocked well set tail movement should be more ground covering with better rear drive 

good temperament 

Ukl 2  Äg. Björnbrink Marina 

 

Lejonkullens Punkt Se Do Baril SE21422/2010 f. 100129 



Maskulin hane, lite kullrig skalle, ljusa ögon, utm öron, fin pigment, lite platt i tassarna, bra längd 

på bröstkorgen, rör sig rätt ok fram & bak men tyvärr överbyggt & kort från sidan vilket gör att 

han tappar balasen i sitt rörelseschema, päls ua, mkt bra temperament 

Ukl Good  Äg. Bock Magnus 

 

Lejonvinden’s Wackra Wiktor S57620/2009 f. 090824 

Välproportionerlig hane på det mindre måttet, välskuret huvud, mörka fina ögon, välplacerade 

öron, bra skuldra, behöver utvecklas i förbröstet, rör sig bra från sidan ännu lite instabilt fram & 

bak, för hög och krullad svans, bra päls, temperament u.a 

Ukl Exc Ukk 1  Äg. Holmqvist Irené 

 

Orakels Flaming Lamborghini SE33691/2010 f. 100422 

Maskulin hane som i mitt tycke har ngt kort nosparti, små runda ögon men mörka i färgen, bra 

hals, behöver utvecklas i förbröstet, bra längd på bröstkorgen, brant i korset, knappa vinklar bak, 

rör sig rätt bra fram men kort och stelt bak, fina tassar, bra päls, utm temperament 

Ukl Very Good  Äg. Zachrisson Christina 

 

Vindarnas Ceasar S67857/2009 f. 091124 

Välskuret huvud, fina öron, ljusa ögon, tunn i fronten, framskjuten skuldra, vällagt kors, bra 

bakställ, bra tassar, rör sig mkt väl från sidan ännu slarvigt fram & bak, tillräcklig päls, tycker 

inte situationen är särskilt kul 

Ukl Exc Ukk 2  Äg. Heikkilä Johanna 

 

Endless Edens Rainbow Fighter S62226/2008 f. 080914 

Correct head good eyes enough strong back may have more chest & forechest too narrow in the 

front. Free elbows slowly turn out front & rear feets. Movement should be more powerful with 

better rear drive slowly fall down eye lees. 

Ökl 2  Äg. Tell Rebecka 

 

Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f. 070305 

Hane med bra proportioner, välskuret huvud med bra uttryck, kunde ha lite mer kraft i nosparti, 

bra öron, bra skuldra, önskar mer förbröst, bröstkorgen skulle vara mer utfylld i sin nedre del rör 

sig med tillräckligt steg, men behöver mer action, väldigt trång bak, utm päls, trevligt 

temperament 

Ökl Very Good  Äg. Höglund Anna 

 

Lejonklippans Äkkinen Utan H S47183/2009 f. 090629 

Maskulin hane på nedre måttet mörka fina ögon, bra öron, bra skuldra, skulle vara mer utfylld i 

förbröstet, bra längd på bröstk välvinklat bakställ, rör sig balanserat från sidan, lite trångt bak, bra 

päls & temperament. Champion idag! 

Ökl Exc Ökk 1 Ck Bhkl 3 Cert Championat  Äg. Niiranen Ville 

 

Milijor’s Diezel S62311/2003 f. 031120 

Maskulint huvud, bra uttryck, ger ett tungt intryck, framskjuten skuldra, bra förbröst, tillräckligt 

vinklad bak, svag rygg, haltar för dagen därav priset, lite öppen päls 

Ökl KEP  Äg. Jakobsson Kenneth 

 



Skorres Ramse S50559/2007 f. 070625 

Lågställd hane, maskulint huvud som skulle ha mer längd, bra skuldra, tillräckligt förbröst, bra 

längd på bröstkorgen, knappt vinklad bak, bra tassar, öppen päls, skulle ha mer driv i steget, bra 

temperament 

Ökl Very Good  Äg. Andersson Elisabeth 

 

Go-And-Go S62449/2009 f. 090716 

Medelstor bra proportioner, välskuret huduv, mörka lite små ögon, bra öron, bra front & förbröst, 

välvinklad bak, lite brant i korset, bra tassar, rör sig med tillräckligt steg, lite trång fram & bak, 

utm päls, bra temperament 

Chkl Exc Chkk Opl Ck  Äg. Joelsson Elisabeth 

 

Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210 

Välskuret maskulint huvud, ljusa ögon, bra proportioner, bra vinklad, välvinklat bakställ, fina 

tassar, rör sig med fint steg från sidan, lite trångt & löst fram, fin päls & temperament 

Chkl Exc Chkk 2 Ck Bhkl 2  Äg. Söderkvist Chanette 

 

Gep’s Big Bear’s Peace S53274/2007 f. 070630 

Härlig pampig hane med bra stl. , välskuret maskulint huvud, bra ögon & öron, vacker hals, utm 

skuldra, fina tassar, bra bakställ, rör sig med ett härligt steg samt parallellt. Utm päls & 

temperament 

Chkl Exc Chkk 1 Ck Bhkl 1 BIR  Äg. Ekström Persson Gina 

 

Knockando’s Qmp Quincy Red S32020/2008 f. 080407 

Härligt maskulint huvud, ljusa ögon, fina öron, bra front & bröstkorg, tillräcklig bredd i låret, bra 

proportioner, bra stl., rör sig med bra steg från sidan, lite trångt bak kunde ha lite mer geist men 

kan bero på värmen 

Chkl Exc Chkk Opl Ck  Äg. Lintonsson Ruth 

 

Kungslejonets Attila S34077/2008 f. 080320 

Hane i de lägre måtten, aningen långsträckt, maskulint huvud, lite stora öron, bra hals, lite tunn i 

förbröstet, bra längd på bröstkogen, fint bakställ, rör sig med fint steg från sidan lite trångt bak & 

fram bra päls & temperament 

Chkl Exc Chkk 3 Ck  Äg. Ahlgren Marie 

 

Vallonbygdens Crazy In Beer S22667/2009 f. 090308 

Välproportionerlig hane, välskuret maskulint huvud, bra uttryck, bra skuldra, lite fransyskt fram, 

bra längd på bröstkorgen, bra stl., bra tassar, rör sig med bra men kunde ha lite mer drive bak, blir 

lite rullande, trång bak & fram 

Chkl Exc  Äg. Eriksson Catrin 

 

Björntassen Himmler S51221/2002 f. 000808 

11 årig hane med fint huvud & uttryck, fin hals & tassar. Bra bröstkorg, åldern har tagit ut sin rätt 

på en stor hund men hans grundläggande anatomi är bra, har i grunden ett bra rörelseschema men 

orkar inte riktigt, fin päls 

Vetkl Very Good  Äg. Holmqvist Irené 

 



Lejonklippans Just A Happy Fellow S55150/2002 f. 020905 

Mkt välbehållen, maskulint huvud, bra front & bröstkorg, fina tassar, välvinklat bakställ, bra päls, 

rör sig med mkt bra steg för åldern, lite trång fram. Bästa veteran! 

Vetkl Exc Ck Bhkl 4  Äg. Färlén Richard 

 

Tikar 

 

Orakels Geenas Sweet Tooth SE336932/2010 f.100422 

Välskuret huvud, bra skuldra, bra längd på bröstkorgen, bra tassar, lite väl ringlad svans, bra 

proportioner, tilläckligt vinklad bak, lite brant i korset, tillräckligt steg men lite underställd och 

stel bak, bra parallellitet, bra päls & temperament 

Junkl  VG  Äg. Eriksson Mari-Christin 

 

Knattebergas Christmas Angel SE10162/2010 f. 091225 

Välskuret huvud med bra uttryck, fina öron & tassar, bra benstomme, bra bakställ, rör sig 

balanserat med bra steg ännu trång bak, bra päls & temperament, saknar tyvärr en p1 vilket i 

denna ras är diskvalificerande.  

Ukl Disqualified  Äg. Kvarnström Martin 

 

Knockando’s Winther In Salinas S67089/2009 f. 091104 

Rejäl tik med bra proportioner, fint huvud, bra skuldra, lite rak överarm bröstkorg i naturlig 

utveckling, bakställ tillräckligt vinklat, aning brant kors, rör sig väl från sidan lite trång bak, bra 

päls & temperament 

Ukl Exc Ukk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM  Äg. Lintonsson Ruth 

 

Lejonvinden’s Wackra Winnie S57624/2009 f. 090824 

Medelstor med bra proportioner, välskuret huvud, en aning ljusa ögon, kunde ha en kraftigare 

underkäke, bra skuldra, lite rak överarm, bra bakställ, bra bröstkorg för åldern. Rör sig väl från 

sidan när hon bjuder till, ännu rätt slarvig bak och fram, vacker päls temperament ua 

Ukl Exc Ukk 3  Äg. Borgström Pernilla 

 

Lejonvinden’s Yummie Mint Kiss SE12714/2009 f. 091215 

Välproportionerlig tik, välskuret huvud, fina mörka ögon, lite framskjuten i fronten, bra 

bröstkorg, tillräckligt vinklad bak rör sig med tillräckligt steg men kunde ha lite mer drive bak, 

slarvig fram & bak, fina tassar, bra päls och temperament trevlig rastyp 

Ukl Exc Ukk 2 Ck  Äg. Hallgren Gunilla 

 

Vindarna’s Cassie S67870/2009 f. 091124 

Ungdomlig tik medelstor, vackert huvud, lite stora öron, bra hals kunde vara lite bättre vinklad 

runtom, lite brant kors, rör sig fint från sidan men trång fram & bak, behöver få volym 

Ukl Exc Ukk 4  Äg. Nordberg Paula 

 

Cevitas Curemida Girl S25854/2007 f. 070305 

Kraftfull tik, kunde ha lite mer stop, bra skuldra, lite fransysk fram, brank kors, lite knappa 

vinklar bak, i de lägre måtten, rör sig trångt och underställd bak rätt ok fram, lite svår inspirerad, 

bra päls temperament ua 

Ukl Vg  Äg. Svensson Gerd 



 

Kusbolejonet Lisa Rode S1760/2006 f. 060123 

Proportionerligt huvud, lite lösa ögonkanter, kunde ha lite mer välvd bröstkorg, lite platta tassar, 

bra längd på bröstkorgen, tillräckligt vinklad bak men brant kors, i mitt tycke skulle hon vara i 

bättre kondition, trång fram & bak 

Ukl Good Äg. Jacobsson Anette 

 

Lejonlands Naala S38107/2007 f. 070418 

Välskuret huvud, lite trång i fronten bra längd på bröstkorgen, i lite högt hull, fina tassar knappa 

vinklar bak, rör sig med tillräckligt steg men trång bak, lite tung i sin action, päls ua, utm 

temperament 

Ukl Good  Äg. Gabrielsson Irene 

 

Listerlandetslejon Elektra S33134/2009 f. 090426 

Feminin tik med välskuret huvud, ljusa ögon, bra tassar, i de nedre måtten, bra proportioner, rör 

sig med tillr steg men skulle ha lite mer drive bak, behöver lite utställningsträning, trevligt 

temperament päls i sin sommarkostym 

Ukl Very Good  Äg. Rådén Kent 

 

Skorres Russin S50565/2007 f. 070625 

Lite långsträckt tik, bra stomme, välskuret huvud, lite ljusa ögon, bra hals & skuldra, lite rak 

överarm, tillräckligt vinklad bak, rör sig väl från sidan när hon vill och parallellt, bra 

temperament bra päls 

Ökl Exc Ökk 1 Ck Btkl 2 R-Cert  Äg. Andersson Elisabeth 

 

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

Vackert välskuret huvud med fina mörka ögon, bra öron, bra skuldra, bra förbröst, bra längd på 

bröstkorgen, tillräckligt vinklad bak, bra tassar, medelstor, rör sig med bra steg från sidan lite 

trångt bak, kunde ha aningen fastare rygg 

Chkl Exc Chkk 1 Btkl 3  Äg. Eriksson Catrin 

 

Lilla Äventyrets Daphne S23242/2009 f. 090210 

Tik med utm proportioner, välproportionerligt huvud, skulle ha mer stop, ljusa ögon, bra längd på 

bröstkorgen, tillräckligt vinklad bak, kunde ha bredare lår, rör sig med bra steg aning underställd, 

slarvig bak bra fram, öppen päls utm temperament 

Chkl Exc Chkk 2 Ck Btkl 4  Äg. Hemming Pia 

 

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

Lite långsträckt tik, hade önskat aningen flatare skalle, aningen rund aögon, bra skuldra, bra 

tassar, välvinklat bakställ, rör sig väl från sidan, päls ua utm temperament 

Chkl Exc Chkk 3 Ck  Äg. Hemming Pia 

 

Lejonlands Geisha S18388/2003 f. 030123 

Mkt välproportionerlig tik, välskuret huvud, fina öron, lite framskjuten skuldra, tunn i fronten, 

bra längd på bröstkorgen, korrekt vinklad bak, brant i korset, fina tassar, kraftfull, rör sig väl för 

åldern från sidan men slarvigt fram 

Vetkl Exc Vetkk 1            Äg. Elffors Maud 



 


