
Vallentuna 2011-08-07   Domare: Almgren Hans 

    Valpklass 

    Hanar 

Bölelejonet Toy Boy   SE17237/2011 f: 2011-01-15 

Bra prop 7 mån ett huvud som behöver utvecklas men passar väl till kroppen tillr underkäke mörka 

ögon bra pigment  i ansiktsmask behöver utvecklas i bröstkorgen stram rygg tillr vinklat bakställ bra 

sidorörelser ngt trång bak Trevligt temp bra färg 

Valpkl  2 m HP   Äg: Sanheim Eva 

 

Lilla Äventyrets Ixion  SE12054/2011 f: 2010-11-22 

Välutvecklad hane med vackert mask. huvud ngt små ögon men bra färg lagom långt nosparti utm. 

käkar bra bett mkt bra benstomme kompakta tassar ngt mjuk överlinje goda vinklar i bakställ för 

åldern parallella rörelser med bra steglängd från sidan utm, pigment i ansikte bra valppäls. 

Valpkl 1 m HP   Äg: Hemming Pia 

 

  Valpklass 

    Tikar 

Mohinhi’s Mihnatz Is My Melody SE16868/2011 f: 2011-01-09 

Vacker helhet bra längd i huvudet behöver få lite mer bredd i skallen utm pigment Välburna öron 

vacker hals utm. bett starka ben stram rygg normalt vinklad runt om bra längd i kors vägvinnade 

sidorörelse rör sig paralllellt bak bra päls för åldern trevligt temp 

Valpkl 1 m HP BÄSTA VALP  Äg: Gustafsson Maria 

 

 Nordanlejonets Chellsy  SE17074/2011 f: 2011-01-14 

Livlig tik bra käkar o bett kraftigt pigment nospartiet i kortaste laget ngt kort hals behöver kraftigare 

benstomme aning tunna platta tassar Välutvecklad bröstkorg kraftigt hull för dagen lite fallande kors 

parallella men ngt trånga rörelser. 

Valpkl 2   Äg: Penn Ingegerd 

 

    Juniorklass 

    Hanar 

Dragongårdens Rumpnisse  SE47457/2010 f: 2010-06-17 

Storväxt hane med trevligt huvud bra käkar o bett välansatta öron benstomme behöver bli kraftigare 

häller överlinjen lite fallande kors bra prop. svaga rörelser bak behöver mera ringträning goda 

sidorörelser vacker färg bra päls fin siluett i stående 

Jkl kv Very Good  Äg: Salén Karin 

 

    Öppenklass 

    Hanar 

Bölelejonet Izor  S31328/2007  f: 2007-03-13 

Kraftfull hane med vackert huvud bra käkar ngt ljusa ögon väl ansatta öron bra hals o överlinje 

välkroppad lite platta tassar ger ett ngt lågställt intryck bra rörelser från sidan genomgående svarta 

toppar på kroppspälsen som är av godtagbar kvalitet 

Ökl kv Exc Ökl kk 2  Äg: Hellberg Anette 



 

Grindvaktens High-Minded Glh S39986/2008  f: 2008-04-21 

Bra prop. utm resning bra längd i nospartiet lite smal i sitt skallparti väl ansatta öron uttrycket 

förstörs ngt av förvärvad skada enligt intyg vacker hals o nacke bra benstomme kunde vara stramare 

över ryggen mkt bra sidorörelser vacker färg tät päls trevligt temp bra längd i bröstkorgen. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Bhkl 1 CERT BIM Äg: Ytterskog Susanne 

 

    Juniorklass 

    Tikar 

Agdalavallarnas Nala  SE41182/2010 f: 2010-05-15 

En trevlig tik med bra längd i nospartiet mörka ögon bra pigment avgränsad ansiktsmask välburna 

öron tillr vinklar fram ngt knappa bak god bröstkorg kan bli starkare över ryggen fint Uttryck mkt ull 

vacker färg lite brant i korset rör sig parallellt med bra steg från sidan. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1  Äg: Hultman Eva 

 

     Öppenklass 

    Tikar 

LPI LPII LPIII Bölelejonet Izadora  S31330/2007  f: 2007-03-13 

Lite flack i stopet ögonen kunde vara lite mer frontalt riktade kraftigt nosparti rejäla käkar bra bett 

ngt lågställd sjunker ngt över manken rejäl kropp bra välvning i bröstkorgen utm sidorörelser 

välburen svans bra päls bra kroppsfärg ngt tunt tecknad på huvudet 

Ökl kv Exc Ökl kk 3  Äg: Karlsson Sonja 

 

Hjerpegården Zyanya af Borbein S70975/2007  f: 2007-12-02 

Långstäkt huvud ngt ljusa ögon ngt smal över skallen öppna vinklar i fronten brant kors korta o 

styltiga rörelser vacker färg bra päls lite öppna läppfickor 

Ökl kv Very Good  Äg: Hultman Eva 

 

Lejonvinden’s Safir To Teddybear S57339/2008  f: 2008-07-09 

Tilltalande tik vacker könspräglat huvud bra käkar o bett mellanbruna ögon vacker hals o nacklinje 

stark rygg mkt bra välvning i bröstkorg står med fin resning  tillr vinklad fram bra bak kunde ha lite 

mera bredd i steget bak utm sidorörelse vacker lejongul färg trevligt temp. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 m CK Btkl 3 R-Cert Äg: Junehall Petra 

 

NORD JV-10  

Lejonvinden’s Yummie Yam Yam SE12713/2010 f: 2009-12-15 

Vacker tik mkt bra resning mörka ögon milt uttryck bra bett utm hals raka framben behöver få mera 

volym i … bröstkorg med bra djup fin resning utm prop mkt bra pigment vacker lejongul kropps färg 

samlade tassar mkt elegant tilltalande tik. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Btkl 2 CERT  Äg: Junehall Lindberg Jessika 

 

    Championklass 

    Tikar 

SEuch SEvch Dragongårdens Mendoza S52041/2005  f: 2005-07-25 

Vackert huvud bra storlek prop tik lagom halslängd kunde ha lite mera vinklar i fronten stark rygg bra 



vinklar bak lagom benstomme lite vida frambensrörelser mkt bra pigment vackert uttryck bra stuktur 

på täckhår goda sidorörelser 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 m CK  Äg: Forsner Annelie 

 

Lilla Äventyrets Daphne  S23242/2009  f: 2009-02-10 

En tik av bra prop ngt lätt i kroppen ngt ljusa ögon bra bett o tänder lagom hals längd satrk rygg 

kunde ha lite mer muskulatur i länden bra vinklat bakställ urfälld päls tik med god resning parallella 

rörelser ngt vid i fronten trevligt temp 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 m CK Btkl 4 Äg: Hemming Pia 

 

NOuch SEuch Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58815/2005  f: 2005-09-05 

Mkt tilltalande välkroppad med vackert o fem uttryck mörka ögon väl ansatta öron vacker nacklinje 

utm förbröst stark rygg en mkt vacker linje från nacke till svansfäste bra längd i kors bra lår o 

hasvinklar bra steg vacker lejongul fäeg bra temp 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 m CK Btkl 1 BIR Äg: Hemming Pia 

 

    Veteranklass 

    Tikar 

LPI LPII SEuch Bölelejonet Xitha S18802/2002  f: 2002-01-31 

Väl bibehållen 9 ½ år gammal vackert huvud fint uttryck rejäla käkar väl markerad haka utm pigment 

i ansiktet välburen hals stark rygg välmusklad i ländpartiet åldern börja synas ngt i bakbens rörelser 

vacker lejongul färg vacker tik med fint lugn 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 m CK BÄSTA VETERAN  Äg: Karlsson Sonja 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

     


