
Ronneby 2011-08-14     Domare: Stålhandske Lena 

 

    Valpklass 

   Hanar 

Carter   SE15506/2011 f: 2011-01-15 

Ett ungt huvud som behöver utv. 7 mån valp, mörka ögon. Bra öronans. Bra hls rygg o 

svanans ännu mkt outv. I sin front, Ngt knappa balbensvinklar o för dagen kohasig. Rör sig 

trångt bak stor bebis som behöver mkt tid. 

Valpkl 2   Äg: Rudolfsson Madelene 

 

Lilla Äventyrets Izak  SE12055/2011 f: 2010-11-22 

8 mån hanvalp. Ett huvud som behöver utv. I sin helshet. Mörka vackra ögon, välans öron, 

mkt bra hals, rygg o svanans, välvinklad fram med raka fina framben. Bra kropp för sin ålder, 

välvinklade bakben. Behöver mer träning. Rör sig med ett lätt bra steg. BÄSTA VALP 

Valpkl 1 HP   Äg: von eggers Patrik 

 

    Juniorklass 

    Hanar 

Shimani’s Sier Athos  SE373354/2010 f: 2010-05-17 

Ett huvud som behöver utv. Ngt ljusa ögon, korr bett, allt för mkt läpp, tillr. hals. Behöver 

fylla ut i sin front, bra tassar. Tillr. bakbensvinklar. Rör sig ganska bra men behöver få mer 

stabilitet i sina rörelser. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1  Äg: Oscarsson Susanne 

 

Shimani’s Sier Pothos  SE37355/2010 f: 2010-05-17 

En mkt lättbyggd hane. Bra huvudform men hela men hela huvudet behöver utv. Bra öron, bra 

hals o rygg. Korr. bett. Mkt smal i sin front bröstkorgen o kroppen behöver utv. Knappa 

knävinklar. Rör sig ngt stöttigt o slarvigt fram. 

Jkl kv Very Good  Äg: Ivarsson Dennis 

 

     Öppenklass 

    Hanar 

Enjoy Bear’s Dumble Dore S21484/2009  f: 2009-02-23 

Bra storlke. Mask. välformat huvud. Tillr. mörka ögon, korr. bett, ngt lösa mungipor, till. hals, 

fina ögon. Bra kropp, välvinklade bakben. Rör sig trång bak o fram. Bra pälskvalitet. 

Ökl kv Very Good  Äg: von Eggers Patrik 

 

Khaima’s Saturday Zenith S68556/2008  f: 2008-09-27 

Bra storlek, kraftfullt mask. huvud, nospartiet kunde va aningen längre, mörka ögon. Korr. 

bett. Bra hals, rygg kunde ha ett ngt. bättre mark. Förbröst, ngt rak överarm. Bra kropp tillr. 

bakbensvinklar. Rör sig bra. Vacker päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 CK Bhkl 4 R-Cert Äg: Colussi Cristel 

 



Leonskall’s Kizz Me Bobbo Linslus S30480/2009  f: 2009-03-23 

Vackert välformat huvud, mörka ögon, korr. bett, bra hals, rygg o svansans. Tillr. vinklad i 

skuldra-överarm. Bra bröstdjup, bra bakbensvinklar. Rör sig med ett mkt bra steg men ngt. 

slarvigt fram. Vacker päls. 

Ökl kv Exc Ökl kk  1 CK Bhkl 3 CERT Äg: Björnbrink Marina 

 

Skorres Ramse  S50559/2007  f: 2007-06-25 

Mask. välformat huvud, tillr. mörka ögon, korr. bett, bra öron. Bra hals o rygg fram till korset 

som är ngt. brant. Bra försbröst men behöver mer vidd i sin front. Fina tassar, mkt bra 

bröstdjup, ngt. knappa bakbensvinklar. Går aningen orent fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3  Äg: Andersson Elisabet 

 

    Championklass 

   Hanar 

DKuch SEuch 

Gep’s Big Bear’s Good Guy A Leomas  S36484/2006 f: 2006-04-10 

Vacker mask. huvud, ngt. ljusa ögon, korr. bett, bra öron, bra hals o rygg o svansans. Ngt rak i 

sin överarm. Mkt. bra kropp o bröstdjup, tillr. bakbensvinklar. Bra pälskvalitet. Rör sig med 

ett bra steg, ngt. slarvigt fram. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 CK Bhkl 2 R-Cacib  Äg: Hall Mats 

 

DKuch FIuch INTuch KBH V-09 NORDuch SEuch WW-08 

Knockando’s Lord Nelson S44488/2006  f: 2006-05-24 

Stor hane av utm. typ. Vackert välformat huvud, vackra ögon, ngt. blekt pigg. I mungiporna, 

korr. bett. Utm. överlinje, mark. Förbröst, bra bredd i sin front, fina tassar. Utm. kropp o 

bröstdjup. Bra bakbensvinklar. Rör sig med ett långt steg ngt. trögt. 

Chkl kv exc Chkl kk 1 CK Bhkl 1 CACIB BIM  Äg: Tinglöf Björn 

 

     Juniorklass 

    Tikar 

Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono SE26885/2010 f: 2010-03-15 

Vack. fem. välfromat huvud, ngt ljusa ögon, korr. bett, aningen stora öron. Utm. hals, rygg o 

svansans. Ngt upprätt skuldra/överarm. Fina Tassar. Tillr. kropp för åldern. Rör sig med fritt o 

lätt steg. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 CK   Äg: Hall Mats 

 

   Öppenklass 

   Tikar 

Boyzone’s Dragonfly  S17697/2009  f: 2009-01-29 

Fem huvud med mörka ögon, korr. bett aning stora öron. Bra hals rygg o svansans. Tillr. 

vinklar fram utm. kropp o bröstdjup, bra bakbensvinklar. Rör sig med ett mkt bra steg. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 CK Btkl 2 Cert R-Cacib  Äg: Hall Mats 

 

 



Fairytroll’s Warm Sun In Zhoria S11783/2009  f: 2008-12-06 

En tik ngt på den mindre sidan. Fem. huvud, tillr. mörka ögon, ngt mkt läpp, ngt stor öron. 

Bra hals ngt bakhög, vällagd skuldra, kunde va lite bättre fylld i sin skuldra, bra bröstdjup, ngt 

knappa bakbensvinklar. Rör sig ganska bra. 

Ökl kv Very Good  Äg: Fransson Jessica 

 

Knockando’s Qmp Quinta Red S320278/2008 f: 2008-04-07 

Fem. huvud, bra ögonfärg, korr bett, stora öron, bra hals en aning lång i länden. Trång i sin 

front, bra kropp o bröstdjup ngt knappa bakbensvinklar. Rör sig med bra steg från sidan men 

trångt bak o slarvigt fram. 

Ökl kv Very Good  Äg: Truedsson Kristina 

 

La Dolce Luna’s Mega Honey-Me S39049/2009  f: 2009-05-11 

Vackert välskuret huvud med ett vackert uttr. korr. bett bra hals o rygg fram till korset som 

alltför brant, vällagd skuldra, utm. benstomme bra tassar mkt bra kropp tillr. bakbensvinklar. 

Rör sig med ett bra steg rullar ngt mkt i rörelse. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4  Äg: Tinglöf Björn 

 

Skorres Russin  S50585/2007  f: 2007-06-25 

Bra huvudfrom, vacker uttr. vet. intyg finns på insensiv, underkäken, fina öron, utm överlinje, 

mkt bra benstomme, bra skulderläge, raka fina framben, bra bakbensvinklar. Rör sig med bra 

steg runt om. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 CK Btkl 4 R-Cert Äg: Andersson Elisabet 

 

Skorres Skotti  S60141/2007  f: 2007-09-05 

Bra storlek välformat huvud med vackert uttr. korr. bett, mkt bra överlinje ngt rak i sin 

överarm, bra bröstdjup, ngt knappa bakbensvinklar, fina tassar. Rör sig bra från sidan, ngt 

slarvigt fram. 

Öklk v Exc   Äg: Fristedt Agneta 

 

Zir Ozzy’s Harmonia Av Tibia S61777/2008  f: 2008-08-27 

Fem. tik, fem huvud, ngt ljusa ögon, korr bett, fina öron, mkt bra hals o rygg ngt rak i sin 

överarm skulle ha bättre bredd i sin front, bra bröstdjup, bra bakbensvinklar, Rör sig med ett 

bra steg från sidan. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 CK  Äg: Undebeck Catrin 

 

    Championklass 

    Tikar 

JWW-10 SEuch  

La Dolce Luna’s Mega Heavenly-Me S39046/2009  f: 2009-05-11 

Bra huvudfrom, Fin uttr. korr. bett, Ngt stora öron, bar hals o rygg fram till korset som är ngt 

brant, kunde ha mer mark förbröst. Raka fina framben, fina tassar, Behöver utv. i sin kropp o 

sitt bröstdjup, bar bakbensvinklar. Rör sig med ett mkt bta steg från sidan, utfälld i sin päls. 

Chkl kv Exc Chkl 3 CK  Äg: Andersson Carina 



 

DKuch JWW-08 NOuch NORDuch SEuch 

La Dolce Luna’s Supershine-Me S48834/2007  f: 2007-06-16 

Kraftfull rejäl tik, kraftfullt välformat huvud med vackert uttr. Korr. bett, aningrn stora öron, 

utm. överlinje, raka fina framben, mkt fina tassar. Utm. kropp o bröstdjup, välvinklade 

bakben. Rör sig med ett kraftfullt steg runt om. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 CK Btkl 1 Cacib BIR  Äg: Von Holten Elise 

 

NORD V-06 SEuch 

Zir Ozzy’s Mississippi Queen S59611/2005  f: 2005-09-03 

Fem tik. Vackert fem huvud med mkt vacker blick, korr. bett, fina öron, mkt bra överlinje utm 

skulderläge. Mkt bra kropp o bröstdjup, bra bakbensvinklar. Rör sig med ett utm. steg runt 

om. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 CK Btkl 3 Äg: Undebeck Catrin 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

  


