
Norrvidinge 2012-05-20         Domare Hanar: Sanna Johansson 

      Tikar: Petra Högberg  

 

    Valpklass  

    Hanar 4-6 mån 

Khaimas’ Chrismas Nanook SE25805/2012 f: 2011-12-18 

4 mån mkt väl könspräglad hanvalp, med utmärkta prop. välskuret huvud. Mörka sunda ögon. 

Kraftfullt bett. Bra hals o rygg. För åldern mkt bra bröstkorg. Välvinklad fram o ngt knapp 

bak. Mkt bra benstomme. Lovande päls. Rör sig mkt väl för sin ålder. Ngt trångt bak o m en 

god svans, välvisad, trevligt temperament.  

Valpkl 1 Hp BIS  Ägare: Gustavsson Tomas 

 

    Valpklass  

    Hanar 6-9 mån 

Hjerpegården Onslow Bamsing SE60434/2011 f. 2011-10-31 

Väl könspräglad hanvalp av det lite längre slaget, väl könspräglat huvud, sunda ögon, korrekt 

bett. Tillräcklig hals. Bra rygg, ngt lång länd. Framskjuten skuldra. För åldern tillräcklig 

bröstkorg. Tillräckliga vinklar fram, ngt knappa bak m. hög has. Rör sig ännu ngt valpigt. 

Lovande päls, Välvisad, trevligt temp. 

Valpkl 1   Ägare: Storme Karin 

 

    Juniorklass 

     Hanar 

Hjältarnas Lakritssnurra SE29089/2011 f: 2011-03-04 

13 mån ljusfärgad hane av det längre slaget. Välskuret huvud. Ngt ljusa ögon. Korrekt bett. 

Mkt bra hals o rygg. Ngt lång länd. Välvinklad fram o bak. Saknar ännu stöd i sin bröstkorg 

som är tillräcklig för åldern. Rör sig väl för sin ålder. Välvisad, trevligt temperament. 

Jkl kv Exc Jkl kk 2  Ägare: Lindvall Ann Mari 

 

Knickebockers Tremendo Xavi SE43455/2011 f: 2011-07-07 

10 mån rejäl hane. Välskuret huvud, ngt ljusa ögon. Kanintand upp i överkäken, därav pris. 

Bra hals o rygg. En tanke lång länd. Trivs inte riktigt i ringen idag o är svår at palpera. Saknar 

ännu stöd i sin bröstkorg o blir mkt instabil i sin front i rörelse. Trång bak. Lovande päls. 

Behöver mer självförtroende. 

Jkl kv Good   Ägare: Järleskog Petter 

 

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

17 mån hane m. utmärkta prop. Uttrycksfullt huvud m ngt markerade ögonbrynsbågar. 

Utmärkt över o underlinje. Välvinklad o välgående, med ngt ängslig blick. Utmärkt päls 

kvalité trots urfälld. Fina ben o tassar. Välvisad, trots att han riktigt trivs i ringen. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck  Ägare: von Eggers Patrik 

 

 

 



Shimani’s Black Sucki  SE48018/2011 f: 2011-07-28 

9 mån hane m ok prop. Bra hals ngt mjuk rygg o ngt lång länd. Normala vinklar fram knappa 

bak med ett ngt brant kors. Aning grund o ofärdig i sin bröstkorg o saknar stöd i rörelse. 

Sommarpäls av bra kvalité. Rör sig ännu löst. Välvisad, trevligt temperament. 

Jkl kv Very Good  Ägare: Borsie Lönnbro Ninni 

 

Shimani’s Freind Sikis  SE48016/2011 f: 2011-07-28 

9 mån hane som för dagen är halt, därav pris. Utmärkta huvud under utveckl m tunn 

underkäke. Ngt kort hals. Ngt framskjuten skuldra. Tillräckliga vinklar fram. Ngt knappa bak. 

För åldern utmärkt bröstkorg. Lovande päls. Välvisad men kan ej prisbelönas pga hälta. 

Jkl kv Cannot be judged  Ägare: Hindemith Caroline 

 

    Unghundsklass 

    Hanar 

Bernard-Bumbi  SE53110/2010 f: 2010-07-07 

Maskl väl könspräglad välkroppad hane m utmärkta prop. Maskulint huvud. Bra hals o rygg. 

Välfromad bröstkorg. Välanlagd skuldra. Ngt rak överarm. Ngt knappa vinklar bak. Utmärkt 

päls o färg. Välkroppad för åldern. Utmärkt benstomme. Kan för dagen inte prisbelönas då 

den är halt. Trevligt temp, välvisad. 

Ukl kv Cannot be judged  Ägare: Hinsch Jacob 

 

Gep’s Big Bear’s Chiefblackmocassin SE59628/2010 f. 2010-09-07 

20 mån ngt tunn hane. Tillräcklig könsprägel. Bra hals o rygg. Ngt karp i länd. Avfallande 

kors. Normala vinklar fram o bak. Ännu alltför grund o flat i bröstkorgen. Saknar substans o 

benstomme. Ngt mjuk i sina handlovar, rör sig ngt underställt o ännu löst. Lovande päls. 

Vacker färg o tillräklig mask. Välvisad Trevligt temperament. 

Ukl kv Good   Ägare: Poulsen Randau Heléne  

 

    Öppenklass 

   Hanar 

Blizzmajazz Boogie Down Production S64243/2004  f: 2004-10-19 

7 ½ år väl könspräglad hane. Bra prop. Rastypiskt huvud m tillräkl mask. Oregelbundet 

saxbett. Välplacerad skuldra. Ngt rak överarm. Välformad bröstkorg. Ngt avfallande kors. 

Fina ben o tassar. Välkroppad. Fin päls o föärg. Rör sig väl från sidan. Ngt trång bak. 

Välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Bhkl 4 R-Cert  Ägare: Bergdahl Jenny 

 

Endless Eden Rainbow Fighter S26226/2008  f: 2008-09-14 

Maskulin hane. Korrekt prop. Ett huvud som kunde vara mera utfyllt under ögonen. 

Uppsprucken mask. Ngt ljusa ögon. Mkt bra hals o rygg. Ngt avfallande kors. Normala 

vinklar fram. Välformad bröstkorg. Ngt vågig päls, men ngt mjuk. Rör sig väl, trots värmen. 

Ngt glad svans. Trevligt temperament, välvisad. 

Ökl kv Exc   Ägare: Tell Rebecka 

 



Endless Eden Rainbow Guardien S26227/2008  f: 2008-09-14 

3 årig maskulin hane m korrekta prop. Väl könspräglat huvud. Sunda ögon. Mkt bra hals o 

rygg. En tanke, lång länd. Utmärkt bröstkorg. Tillräckligt förbröst. Normala vinklar fram o 

bak. Utmärkt benstomme. Utmärkt päls. Rör sig väl trots värmen. Välvisad, trevligt 

temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ck   Ägare: Andersson Eva 

 

Endless Eden Rainbow Warrior S26225/2008  f: 2008-09-14 

Kastrerad överpälsad hane, utmärkta prop. Väl könspräglad. Välskuret huvud, ngt ljusa ögon. 

Bra hals o rygg. Ngt lång läns. Normala vinklar fram o bak. Tillräklig bröstkorg. Fina ben o 

tassar. Alltför riklig o mjuk päls. Rör sig väl från sidan. Ngt trång fram o bak m välburen 

svans. Välvisad, trevligt temperament. 

Ökl Exc    Ägare: Lynch Maria 

 

Enjoy Bear’s Cc-Cowboy  S41259/2007  f: 2007-05-27 

Maskulin hane. Utmärkta prop. Välskuret huvud m tillräcklig mask. Saxbett m ngt 

oregelbundna incensiver. Mkt bra hals o rygg. Välformat kors. Ngt flat bröstkorg, kunde ha 

mer stöd för armbågarna. Normala vinklar fram o bak. Står o går kohasigt. Utmärkt päls o 

färg. Trevligt temp o välvisad. 

Ökl Very Good  Ägare: Nilsson Ulf 

 

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

Tillräckligt könspräglad hane av längre slaget. Huvud m korrekta prop. men m alltför lite 

mask. Tillräckliga vinklar fram o bak. Ännu grund o flat i sin bröstkorg. Ngt lång länd. Rör 

sig ännu löst fram o bak. Lovande päls tillräcklig benstomme. Välburen svans. Trevligt temp, 

välvisad. 

Ökl kv Very Good  Ägare: von Eggers Patrik 

 

Fairytroll’s Blue River In Zoria S11779/2009  f: 2009-12-06 

Väl könspräglad hane av mindre slaget. Välskuret huvud m ngt. ljusa ögon. Ngt tunn 

underkäke m. trångt saxbett. Bra över- o underlinje. Tillräckliga vinklar fram o bak. 

Tillräcklig bröstkorg som kunde haft lite mer stöd åt armbågarna. Fina ben o tassar. Utmärkt 

päls o färg. Svans som är ngt ringlad i slutet o som bärs ngt. glatt. Rör sig sunt, men ngt trångt 

bak. Välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Exc    Ägare: Carlsson Torbjörn 

 

Fairytroll’s Olog-Hai Nirmajarni S18674/2008  f: 2008-01-19 

Kraftfull hane, väl könspräglad. Huvud m. korrekta prop, men ngt tunn underkäke. 

Acceptabelt bett. Bra hals o rygg. Välformat kors. Tillräkligt förbröst. Välformad bröstkorg. 

Normala vinklar fram o bak. Rör sig ngt tungt o mkt trång bak så väl i skritt som i trav. Ek i 

bästa pälskondition o ngt högt hull som påverkar rörelserna. Välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Sjöstrand Eva 

 

 



Fairytroll’s X-mas Elf Zoran S14235/2010  f: 2009-12-22 

2 ½ årig väl könspräglad hane, välskuret huvud, bra mask. Ngt ljusa ögon. Ngt skarpa 

ögonbrynsbågar. Fina prop. Tillräkliga vinklar. Ännu ofärdig bröstkorg som är granska grund 

o flat. Fina ben o tassar. Passande benstomme. Utmärkt päls o färg. Rör sig mkt sunt o 

effektivt. Välskött, välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ck  Ägare: Carlsson Torbjörn 

 

Gep’s Big Bear’s Italian Stallion S35718/2007  f: 2007-04-09 

Kraftfull, väl könspräglad hane m. ngt knapp mask. Väl könspräglat huvud m korrekta prop. 

Kraftfullt saxbett. Utmärkt över- o underlinje. Fin aprop.. Välkonstruerad front m markerat 

förbröst. Välvinklad o välgående. För årstiden mkt bra päls. Välkroppad. Utmärkt 

benstomme. Rör sig mkt väl tros värmen. Välvisad. Trevligt temperament.  

Champion idag! 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 3 Cert Ägare: Ekström Persson Gina 

 

Knickebocker’s Chino Style S58209/2008  f. 2008-08-30 

Maskulin könspräglad hane m fina prop. Maskulint huvud som störs av det alllför 

opigmenterade läpparna. Tillräklig mask. Bra hals o rygg. Välformad bröstkorg. Ngt knappt 

förbröst. Fina ben o tassar. Normala vinklar fram o bak. För dagen ej i bästa päls. Rör sig med 

högt ringlad svans. Trång bak, slarvar ngt fram. Välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Gustafsson Tomas 

 

Knickebocker’s Dark Tranquillity S44538/2008  f: 2008-06-06 

Maskulin hane. Huvud m korr. prop. M med alltför tunn underkäke som gör bettet trångt. Ngt 

ljusa ögon. Bra hals o rygg. Ngt lång länd. Tillräcklig bröstkorg, kunde haft mer stöd för 

armbågarna. Ngt platta tassar. Bra päls o färg. Normala vinklar fram o bak, tillräcklig 

benstomme. Rör sig löst fram o ngt trångt bak. Välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Exc   Ägare: Gustavsson Tomas 

 

Knickebocker’s Maffiga Magnetit S18100/2010  f: 2010-01-05 

Maskulin hane av det längre slaget. Bra prop. i huvudet. Korrekt bett. Ngt lågt ansatta öron. 

Bra hals o rygg. Ngt lång länd. Normala vinklar fram o bak. Tillräcklig bröstkorg som kunde 

haft mer stöd åt armbågarna. För årstiden bra päls o färg. Rör sig ngt löst fram trång bak. Ngt 

platta tassar. Välvisad, trevlig temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ck  Ägare: Järleskog Petter 

 

Knockando’s Swedish Rheinpfalz S38096/2009  f: 2009-05-07 

3-årig väl könspräglad hane m korrekta prop. Välskuret huvud. Acceptabelt bett. Ngt ljusa 

ögon. Bra hals ngt mjuk rygg. Normala vinklar fram ngt knappa bak. Välformad bröstkorg 

som kunde haft ngt mer stöd år armbågarna. Tillräklig benstomme. Står o går fransyskt fram. 

Utmärk päls o färg. Fina tassar. Faller i fronten i rörelse o rullar i rygg. Välvisad, trevligt 

temperament. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Askfelt Jane 



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

3-årig hane av det nättare slaget m. utmärkta prop. Valskuret väl könspräglat huvud m korrekt 

kraftfullt saxbett. Utmärkt mask. Ngt ljusa ögon. Välvinklad front. Ngt flat o grund bröstkorg. 

Välvinklad bak. Tillräcklig benstomme. Rör sig mkt effektivt o sund runt om än ngt trångt 

fram o bak. Utmärkt välskött päls, välvisad i god kondition. Bra temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck  Ägare: Björnbrink Mariana 

 

Löveliens Herkules von Unkas N17825/08  f: 2008-06-20 

Snart 4-årig hane, väl könspräglad, korrekta prop. Mörk färg. Välskuret huvud. Korrekt bett. 

Bra hals o rygg. En tanke lång länd. Normala vinklar fram o bak. Normal bröstkorg. Markerat 

förbröst. Rör sig väl trots värmen. Visar gärna sin glada svans. Välvisad, trevligt 

temperament. 

Ökl Exc   Ägare: Lars Magnus Andersen 

 

Shimani’s Sieur Athos  SE37354/2010 f:2010-05-17 

Tillräckligt könspräglad hane m. bra prop. Huvud som ännu inte är färdigt m. ngt ljusa ögon o 

knapp mask. Bra hals o rugg. Ngt lång länd. Flat bröstkorg. Tillräckliga vinklar fram  o bak. 

Saknar ännu substans o massa. Rör sig sunt runt om. Välvisad. I sommarpäls av bra kvalité. 

Trevligt temperament. 

Ökl kv Exc    Ägare: Oscarsson Susanne 

 

Shimani’s Sieur Porthos  SE37355/2010 f: 2010-05-17 

Tillräckligt könspräglad hane m fina prop. Välskuret huvud. Korrekt bett. Mkt bra över o 

underlinje. Normala vinklar fram o bak. Ännu flat o grund i sin bröstkorg. Ngt knapp 

benstomme. Rör sig instabilt fram trångt bak m. glad svans. Utmärkt pälskvalité o färg. 

Välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Ivarsson Dennis 

 

Wo-Wo Zam  S64747/2008  f: 2008-09-18 

Tillräckligt könspräglad hane m. fina prop. Ngt tunt huvud m knapp mask. Tydlig ridge på 

nosen o en alltför tunn underkäke m små insensiver i ett trångt bett. Bra över o underlinje. 

Ännu flat bröstkorg. Normala vinklar fram o bak. Rör sig sunt m välburen svans som är ngt 

krökt i nederkant. Tillräcklig benstomme, ngt mjuk päls, välskött, välvisad, Trevligt temp. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Björkman Claes 

 

Wo-Wo Zingo  S64745/2008  f: 2008-09-18 

Tillräckligt könspräglad hane av det mindre slaget. Huvud där uttrycket störs av de ngt lösa 

ögonkanterna. Tunn underkäke, trångt bett. Bra hals o rygg. Kort brant kors. Normala vinklar 

fram, normala bak. Ngt flat bröstkorg. Svans som är formad som en J-krok i ändan. Visar sig 

otrygg i ringen o behöver mer självförtroende. 

Ökl kv Good   Ägare: Björkman Claes 

 

     

 



    Championklass 

   Hanar 

DKuch ITch SEuch 

Endless eden Rain  S20748/2007  f: 2007-02-24 

Maskulin väl könspräglad hane m utmärkt prop. Välskuret huvud., korrekt bett. Ngt runda 

ljusa ögon. Utmärkt över o underlinje. Välvinklad fram o bak. Välfromad bröstkorg. Fina ben 

o tassar. Utmärkt benstomme. Rör sig mkt väl fr sidan, slarvar ngt fram. Ngt glad svans. Bra 

päls trots årstiden. Välvisad, trevligt temperament. 

Chkl kc Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2 Ägare: Berntsson Anette 

 

SEuch Gep’s Big Bear’s White Wolf S37255/2009  f: 2009-04-17 

3-årig hane av det mindre slaget. Väl könspräglad m. utmärkta prop. Välskuret huvud som 

kunde ha ngt stramare läppar m. bättre pigment. Utmärkt över o underlinje. Rastypiskt 

vinklad fram o bak m. passande benstomme. Fina ben o tassar. Rör sig mkt effektivt parallellt 

o sunt. Utmärkt päls o färg. Välvisad o fin kondition. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 BIR Ägare: Ekström Persson Gina 

 

DKuch NOuch Löveliens Eron N03700/05  f: 2005-02-04 

7 ½ årig väl könspräglad hane m. korrekt prop. Tappar överlinjen idag i värmen, såväl gående 

som stående. Välskuret huvud. Acceptabelt bett. Välvinklad fram o bak. Rör sig ngt. tungt o 

faller i rygg. Bra benstomme. För årstiden bra päls. Välvisad. Trevligt temperament. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3  Ägare: Lars Marius Andersen 

 

    Veteranklass 

    Hanar 

Garplyckan’s Cruiser Van Yellow S56583/2003  f: 2003-09-17 

Tillräkligt könspräglad hane. Huvud m. korrekta prop. som kunde varit mer maskulint. Bra 

överlinje. Välvinklad fram o bak. Välformad bröstkorg. Fina ben o tassar. Rör sig ok. För 

årstiden bra päls. Välvisad. Trevligt temperament. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1  Ägare: Bohn Niklas 

 

    Valpklass 6-9 mån 

    Tikar 

Endless Edens In Our Memory Forever  SE57053/2011 f: 2011-09-09 

Fem tik, utm prop huvud, trevligt uttryck, välplac öron, ngt kort hals, ngt öppen 

frambensvinkel, bröstkorg i utveckl. Bra ben o tassar. Passande benstomme. För ålder utm. 

topline, korr kors. Goda vinklar bak. Bra färg. Päls i stark fällning. Lovande valp. Goda 

rörelser. 

Valpkl 2 m Hp  Ägare: Berntsson Anette 

 

 

 



Hjerpegården Ester Bamsing SE59560/2011 f: 2011-10-31 

Fem tik, utm propi huvud, behöver bredda i nos. Välplac öron, välplac hlas ngt öppen 

framdels vinkel, bröstkorg under utv, ger ngt kort intryck idag, korr kors, ngt öppen 

bakbensvinkel, pass. benstomme, välansatt svans, står ngt fransyskt fram, behöver utv i 

fronten, rör sig ok från sidan, ngt smalt bak, löst och ålderstyp fram. Bra päls o färg. 

Valpkl 4   Ägare: Gustafsson Christina 

 

Varförinte Lill-Clara  SE58123/2011 f: 2011-09-24 

En härlig tikvalp, utm prop, välskuret vackert huvud, härl uttryck, korr hals, goda vinklar 

fram, markerat förbröst som dock behöver fyllas ut, korr över o underlinje, korr kors, goda 

vinklar bak, passande benstomme, rör sig bra från sidan, fortf ngt ostabilt fram, utm päls o 

färg, vaälburen svans. Lovande valp 

Valpkl 1 Hp BIM-valp  Ägare: Göthberg Marie 

 

Varförinte Lill-Cocos  SE58126/2011 f: 2011-09-24 

Fem tikvalp med korr huvud, trevl uttryck, vacker hals, väl anlagd skuldra, korr vinklar fram, 

markerat förbröst, för dagen ngt bakhög, korr kors, normalt vinklad bak, passande 

benstomme, utm färg o päls i kommande, Rör sig med ngt höjd överlinje, fortfarande ostabil 

fram. Trevlig valp. 

Valpkl 3 Hp   Ägare: Broström Hanna 

 

    Juniorklass 

    Tikar 

Altonastigens Sommarskrud SE38733/2011 f: 2011-05-26 

1-årig tik, utm prop, vacker välskuret huvud, bra uttryck, utm hals, ngt öppen frambensvinkel, 

förbröst som behöver utv. korr överlinje, passande benstomme, står ngt fransyskt fram, korr, 

kors, goda vinklar bak, vacker päls o färg, rör sig bra bak o från sidan, slarvar fortf fram pga 

ostabil front, Trevlig helhet. Lovande junior. 

Junkl kv Exc Junkl kk 1 Ck Ägare: Björnbrink Marina 

 

Boyzone’s Mother Of Mercy SE47172/2011 f: 2011-06-23 

Fem tik, 11 mån, fint uttryck, korr bett, ngt kort hals, öppen framdelsvinkle, markerat förbröst 

som behöver utv, korr proportioner, ngt mjul överlinje för dagen,  fallande kors med ngt 

öppen bakbensvinkel, väl ansatt svans, rör sig ok från sidan, fortf mkt ostabil i fronten, vacker 

färg o päls i kommande, bra temperament. 

Junkl kv Very Good  Ägare: Camilla Engström 

 

Knickebockers Impasible Kaka SE43458/2011 f: 2011-07-07 

Tik med trevligt helhet, bra skalle, aningen kort nos, välplacerade öron, vackert uttryck, korr 

hals, väl anlagd skuldra, goda vinklar fram, för åldern väl utv förbröst o bröstkorg, utm prop, 

ngt mjuk överlinje idag, korr kors, ok vinklar bak, välburen svans, passande benstomme, ngt 

platta tassar, rör sig ok från sidan o bak, Behöver stabilisera sig i fronten, Fin färg, Välvisad. 

Mkt lovande. 

Junkl kv Exc Junkl kk 2 Ck Ägare: Arvidsson Roger 



Radiant Star’s Affectionate Aimeé SE16720/2011 f: 2011-01-26 

Fem tik, vackert huvud aningen kort nos, korr hals, ngt öppen framdels vinkel, markerat 

förbröst, som behöver utv, ngt flat bröstkorg, passande benstomme, ngt mjuk i mellanhanden, 

platta tassar, För dagen ngt höjd över länden, ok kors, öpen bakbensvinkel, en svans som 

borde bäras bättre, Trevliga rörelser från sidan, fortf mkt ostabil fram. Bra päls o färg. 

Junkl Very Good  Ägare: Samsioe Ann 

 

Shimani’s Little One Wihakayda SE48021/2011 f: 2011-07-28 

Fem tik, vackert välskuret huvud, aningen ljusa ögon, välburna öron, korr hals, ngt 

framskjuten skuldra, förbröst under utveckling, grund bröstkorg, står ngt fransyskt fram, utm 

proportioner I kroppen, ngt brant kors, öppen bakbensvinkel, ej i päls, Trevl temperament, 

ostabila rörelser fram, ok från sidan. 

Junkl kv Good  Ägare: Linde Roy 

 

Shimani’s Magical Power Wakanda SE48020/2011 f: 2011-07-28 

Tik med utm prop, härlig helhet, korr huvud, aningne kort nos, aningen ljusa ögon,, korr hals, 

väl anlagd skuldra, korr vinklar fram, härligt väl utfyllt förbröst, utm bröstkorg, ngt mjuk 

överlinje, fallande kors, öppen bakbensvinkel, hade varit passande med mer bensomme, bra 

pals o färg, lovande tik, Rör sig bra fram dock ngt ostabilt framifrån, Ngt kort steg bak, 

Välvisad! 

Junkl kv Exc Junkl 3 Ck  Ägare: Oscarsson Susanne 

 

Skjaergaardens Copy My Attitude SE56062/2011 f: 2011-07-19 

Tik m utm prop., utm huvud, stark hals o topline, väl anlagd skuldra, mkt bra vinklar fram, väl 

utv förbröst, välformad bröstkorg, utm ben o tassar, korr kors, goda vinklar bak, rör sig med 

härlig drive från sidan, bra bak, fortf mkt ostabil fram, härlig päls o färg. Tyvärr rullar båda 

undre ögonlocken in sig. Mkt lovande, Väl pres! 

Junkl kv Exc Junkl kk 4  Ägare: von Holten Elise 

 

     Unghundsklass 

    Tikar 

Blå Rosen’s Isn’t She A Queen SE67197/2010 f: 2010-11-30 

Tik mutm prop, korr huvud med utm prop. ngt lågt burna öron, Bra hals, Öppen 

frambensvinkel, förbröst i utv., bröstkorgen borde vara djupare o vidare, korr överlinje, som 

avslutas av ett aningen brant kors, öppna bakbensvinklar, rör sig ok från sidan, fortf mkt 

ostabil fram, välvisad, Bra päls o färg. 

Ukl kv Very Good  Ägare: Olsson Ann-Britt 

 

NORD JV-11 Aqualeo’s Hildur Tilli SE28166/2011 f: 2011-01-09 

Härlig tik, utm prop, utm storlek, vacker välskuret huvud, ngt kort nos, härlig resning, för 

dagen ngt mjuk överlinje, välplac skuldra, utm vinklar fram, härligt välutv bröstkorg och 

förbröst, parallella ben, passande benstomme, korr, kors, utm vinklar bak, mkt bra rörelser 

runt om, Välpresenterad, Mkt lovande tik. 

Ukl kv Exc Ukl kk 2 Ck  Ägare: Ekström Persson Gina  



Leodal’s Belize  SE61448/2010 f: 2010-09-29 

Härlig tik, utm huvud, uttryck, aningen kort nos, vacker hals, manke, topline, som avslutas 

med ett korr kors, välplac skuldra, utm vinklar fram, för åldern väl utv förbrös o bröstkorg, 

starka ben o tassar, utm vinklar bak, utm rörelser runt om, visas i absolut topform, 

Välpresenterad. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 3 Cert Ägare: Klavbäck Angelica 

 

Lövelien Loraine  NO58963/10  f: 2010-11-29 

Fem tik, härlig helhet, utm prop, utm prop huvud/nos, ngt plant stop, lågt burna öron, korr 

hals, manke o överlinje, normalt vinklad fram, markerat förbröst som behöver utv, 

bröstkorgen behöver breddas, härlig benstomme, står ngt fransyskt fram, normal kors, ngt 

öppen bakbensvinkel, utm päls o färg. Bra rörelser från sidan, ngt lös fram. Välpresenterad. 

Ukl kv Exc Ukl kk 3  Ägare: Vegard Nordmo 

 

    Öppenklass 

    Tikar 

 

Blå Rosen’s Elvira Of A Blizz S36919/2009  f: 2009-05-02 

Fem tik, härlig storlek, utm prop, bra huvud där nospartiet kunde vara borde vara kraftigare, 

bra hals, väl tillbakalagd skuldra, markerat förbröst, mjuk överlinje, substanfull kropp som är 

alldeles för tung för dagen, korr kors, goda vinklar bar, står fransyskt fram, bra rörelser från 

sidan, ngt ostabil fram, välvisad, visas tyvärr i allt för högt hull. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Linde Roy 

 

Blå Rosen’s Eternal Shadow Of Blizz S36920/2009  f: 2009-05-02 

Fem tik på den mindre sidan, korr huvud med bra prop, ljusa ögon som stör uttr., Bra hals, 

välplacerad skuldra, Goda vinklar fram, väl utv förbröst o bröstkorg, passande benstomme, 

aningen mjuk överlinje, bra kors, normalt vinklad bak, Mkt bra rörelser runt om, Bra färg, 

utm pälskvalitet om än ngt kort. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Bergdahl Jenny 

 

Blizzmajazz Let The Rhythm Hit’Em S68781/2007  f: 2007-10-26 

Härlig tik med utm storlek, utm prop I huvudet, vackert uttryck, välplac öron, välplac skuldra, 

utm vinklar fram, härligt väl utfyllt förbröst, utm bröstkorg, ngr mjuk mellanhand, alltför svag 

överlinje idag, bra benstomme, platta tassar, visas tyvärr ej till sin fördel idag – alltför högt 

hull, ej i päls. En mkt bra rasrepresentant men ej idag. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Jenny Bergdahl 

 

Enjoy Bear’s Dream Of Diamonds S21482/2009  f: 2009-02-23 

Härlig tik, med utm storl, utm prop, mkt bra huvud/uttryck, Bra hals, Goda vinklar fram, fint 

förbröst, bra bröstkorg, snygg topline, korr kors, utm vinklar bak, ngt högt ansatt svans, star 

ngt fransyskt fram, ng platta tassar, rör sig utm från sidan, ngt ostabilt fram, vacker päls o 

färg, Mkt trevlig helhet. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck  Ägare Young Jenny 



 

Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono S26865/2010  f: 2010-03-15 

Mkt fem tik, utm prop, vackert huvud som tyvärr störs av mkt ljusa ögon, ngt lågt ansatta 

öron, vacker hals o överlinje, korr kors, mkt bra vinklar fram, bra förbröst, mkt bra 

benstomme, starka tassar, goda vinklar bak, tyvärr ej I pals fäör dagen, härliga fria rörelser 

runt om, mkt trevlig tik som stör av sina ljusa ögon och ej i pälskvalitet. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Hall Mats 

 

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

Fem tik på den mindre sidan, fint huvud o uttryck,  mörka vackra ögon, ngt kort hals, normalt 

vinklad fram, ngt outvecklat förbröst, grund bröstkorg, överlinjen ngt höjd över länden, ngt 

öppna bakbensvinklar, rör sig ok från sidan, rör sig med välv överlinje, utm päls o färg, 

välvisad, trevligt temperament. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Fransson Jessica 

 

Fairytroll’s X-Mas Elf Zoccer SE14237/2010 f: 2009-012-22 

Härlig tik, utm storlek, utm proportioner, korr huvud, vacker svart mask, mörka vackra ögon, 

vacker hals, manke, överlinje som avslutas med ett vackert kors, välplacerad skuldra, goda 

vinklar fram, normal förbröst, bra bröstkorg, utm ben, ngt platta tassar, utm bakbensvinklar, 

rör sig utm från sidan, ngt löst fram. En utm rasrepresentant. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl  Ägare: Andersson Maria 

 

Kausholm’s Upsie  DK19288/2009 f: 2009-09-29 

Fem tik, kraftfull, mkt bra prop, härlig storlek, utm rastyp huvud m väl utfyllt nosparti, 

välburna välplac öron om än ngt stora. Väl tillbakalagd skuldra, Goda vinklar fram, Härlig 

benstomme, Mkt bra förbröst, bra topline, Ngt brant kors, Ngt knappa vinklar bak, Mkt bra 

färg och pälskvalitet. Rör sig ok runt om. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl  Ägare: Ferrold Pia 

 

Knickebockers Amorosa Ametist SE18098/2010 f: 2010-01-15 

Fem tik, utm helhet, utm prop, vackert fem huvud, ngt kort nos, mörka vackra ögon, 

välplacerad skuldra, mkt bra vinklar fam, bra förbröst, bra bröstkorg, stark stram överlinje, 

korr kors, härlig benstomme, typiskt vinklad bak, mkt bra rörelser från sidan, ngt lös i fronten, 

en härlig rasrepresentant. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck  Ägare: Eivarsson Ulmehed Katarina 

 

Knickebockers Double Stitched SE58212/2008 f: 2008-08-30 

Fem tik, korr huvud, där nospartiet borde vara kraftfullare och utfyllt, Välplacerade öron, bra 

hals, Välanlagd skuldra, Normalt vinklad fram, Väl utf förbröst, står fransyskt med 

armbågarna under sig, behöver fylla ut fronten, mjuka mellanhänder, Ngt mjuk överlinje, i ngt 

högt hull, rör sig bra från sidan, väldigt ostabil i fronten, bra päls o färg. 

Ökl kv Very Good  Ägare: Gustafsson Christina 

 

 



La Dolce Luna’s Mega Harmony-Me S39045/2009  f: 2009-05-11 

Fem tik, härliga rasdetaljer, vackert typiskt huvud, välburna öron, utm hals, norm vinklad 

fram, mkt överlinje, ngt lång i länden, korr kors, mkt bra vinklar bak, passande benstomme, 

mkt vacker siluett, ….varit passande med mer utf bröstkorg, rör sig med vägvinnande rörelser 

från sidan, ngt lös fram, aningen platta tassar, en härlig repr för rasen. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4  Ägare: Eriksson Agneta 

 

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

Fem tik, härlig storlek, utm huvud, korr prop i huvudet, korr hals o överlinje, korr kors, bra 

skuldra o vinklar fram, utm förbröst, utm benstomme o tassar, står ngt fransyskt fram, ngt 

knappt vinklad bak, bra färg, mjuk ullig päls som borde vara grövre strukturerad, normala 

röresler från sidan, ngt ostabil fram, en härlig repr för rasen. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 4 R-Cert Ägare: Björn Tinglöf 

 

Lejonlyckans Miracle Pretty Girl SE37362/2010 f: 2010-05-19 

Fem tik, vackert välskuret huvud med korr rasdetaljer, kraftfull nos, mörka vackra ögon, bra 

hals, välplac skuldra, ngt brant överarm, markerat förbröst, härlig benstomme, behöver fylla 

ut i nedre delan av bröstkorgen, utm prop, korr överlinje, ngt brant kors, öppen bakbensvinkel, 

rör sig bra från sidan, behöver bli stabilare, i fronten, står fransyskt. En härlig helhet. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl  Ägare: Wald Rebecca 

 

Leontheos Earth  S49651/2009  f: 2009-06-28 

Fem tik, härlig storlek, vacker helhet, välskuret fem huvud, välburna öron, ngt kort hals, korr 

skuldra, bra vinklar fram, fint markerat förbröst, bra benstomme, platta tassar, mjuk överlinje, 

normalt kors, öppen bakbensvinkel, står underställt, rör sig ok från sidan, ostabilt både fram o 

bak, Mkt vacker päls o färg, Visas tyvärr i lite högt hull. 

Ökl kv Very Good  Ägare Wall Jane 

 

Listerlandetslejon Freja  S33138/2009  f: 2009-04-26 

Fem tik, bra storlek, utm proportioner, vacker svart mask, fina ögon o uttryck, korr hals, 

öppen frambensvinkel, behöver fylla ut i förbröst, bröstkorgen är slat, borde vara vidare, mkt 

ostabil i front både stående o gående, normalt vinklad bak, ngt brant kors, rör sig mkt ostabilt 

från alla håll. Ej i bästa pälskond, Härligt ljuvligt temp. 

Ökl kv Good   Ägare: Wald Rebecca 

 

Yaks Silje   S10458/2009  f: 2008-11-26 

Fem tik, med utm prop, härliga vackara rasdetaljer I huvudet, utm hals, stram stark överlinje, 

ngt framskjuten skuldra, öppen frambensvinkel, markerat förbröst, bröstkorgen behöver fyllas 

ut i nedre delen, passande benstomme, ngt mjuka mellanhänder, korr kors, normalt vinklad 

bak, vacker päls o färg, En härlig helhet, normala rörelser från sidan ostabilt fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ck  Ägare Karlsson Marie 

 

     

 



    Championklass 

    Tikar 

SEuch Altonastigens Darkest Light S60158/2008  f: 2008-08-29 

Härlig tik med allt på rätta stället, rastypiskt vackert huvud, korr prop, nacke, hals o överlinje, 

utm kors, mkt bra front, utm vinklar fram o bak, Härlig benstomme, ok tassar, utm päls o färg, 

Visas i absolut topform, En härlig rasrepr. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 BIM Ägare: Johansson Lars-Gösta  

 

DKuch SEuch Boyzone’s Dragonfly S17967/2009  f: 2009-01-29 

Fem tik, med utm prop, med allt på det rätta stället, korr hals, Goda vinklar fram, Korr 

överlinje, Korr kors, OK front, Bra benstomme, Bra vinklar bak, Sunda fria rörsleser, En 

härlig tik. 

Chkl kv Exc Ck  Ägare: Hall Mats 

 

SEuch Fairytroll’s Gorakki Walking Stick S45501/2007 f: 2007-06-09  

Härlig frm tik, Korr huvud m bra rasdetaljer, korr hals, Stark stram överlinje, Normalt vinklad 

fram, Fint förbröst, Starka ben, Fint kors med normalt vinklad bak, Ngt platta tassar, Mkt bra 

bröstkorg, Rör sig med härlig drive från sidan, Ngt ostabil i fronten, Bra päls o färg, Ful svans 

i rörelse. 

Chkl kv Exc Ck  Ägare: Andersson Maria 

 

DKuch Khaima’s Saturday Flame DK19499/2008 f: 

Tik av utm storlek och prop, utm huvud med korr detaljer, Snygg hals, manke o överlinje, 

Korr vinklar fram, Hade varit klädsamt med mer förbröst, Utm benstomme, Borde ha bättre 

utfylld bröstkorg, Korr kors, normala vinklar bak, Sunde rörelser från sidan, Ostabil i fronten, 

Mkt rastypisk siluett. 

Chkl kv Exc CK  Ägare: Pia & Jörgen Hansen 

 

JWW-10 SEuch  

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

Ultrafeminin tik, utm rasdetaljer, ngt låg i länden, vackert huvud, aningen ljusa ögon, mkt bra 

vinklar fram, markerat förbröst, som hade kunnat vara mer utfyllt, vacker hals, manke 

överlinje o kors, Normalt vinklad bak, Härlig benstomme, Visas i absolut topform, Härlig repr 

för rasen. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck   Ägare: Andersson Carina 

 

SEuch  

Lejonvinden’s Smaragd To Teddybear  S52738/2008 f: 2008-07-09 

Härlig tik av yttersta klass, Allt sitter där det ska, Vacker uttrycksfullt huvud, vacker hals o 

överlinje, korr kors, Korr vinklar fram, Härligt välutfyllt förbröst o bröstkorg, Stark kraftfull 

benstomme, Utm vinklar bak, Bär svansen högt i rörelse. Utm päls o färg. Visas i absolut top-

kond för dagen. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 2 Ägare: Klavbäck Angelica 

 



DKuch  

Sjkaergaardens Cant By Me Love DK13269/2009 f: 2009-03-15 

Fem tik med härlig helhet, utm storlek, korr huvud med fina rasdetaljer, som tyvärr störs av 

ljusa ögon och lös ögonlockskant, Bra hals o överlinje, Ngt lång I länden, Korr kors, normal 

vinklad bak, Ngt öppen frambensvinkel, Markerat förbröst. Passande benstomme, Bra färg, 

Goda rörelser från sidan. Lös i fronten. 

Chkl kv Exc Ck  Ägare: Pia Ferrold 

     Veteranklass 

    Tikar 

SEuch Altonastigens Elanor S21180/2004  f: 2004-02-19 

Fem tik, utm prop, vackert välformat huvud, utm hals, ngt öppen frambensvinkel, markerat 

förbröst, stark krafttfull benstomme, stark stram överlinje, ngt brant kors, ngt öppen 

bakbensvinkel, mkt sunda rörelser, välbevarad. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 3  Ägare: Hall Per 

 

Altonastigens Zarine  S21178/2004  f: 2004-02-19 

fem tik, utm prop, vackert huvud, välburna öron, korr hals, ngt framtskjuten skuldra, öppen 

frambensvinkel, stark stram överlinje, utm kors, utm vinklar bak, Korr svans, utm päls o färg, 

Rör sig sunt En härlig helhet. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Bästa Veteran   Ägare: Karlsson marie 

 

Gep’s Big Bear’s Baby’s In Black S56145/2003  f: 2003-09-07 

Fem härlig tik, substanfull, Bra huvud o uttryck. Bra hals, Väl tillbakalagd skuldra, Härligt 

välutfyllt förbröst, korr bröstkorg, Ngt mjuk överlinje, Ngt brant kors, Normala vinklar bak, 

Bra päls o färg. Sunda rörelser runt om. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 2  Ägare: Hall Mats 

 

Swedstars Hazela Bulle Buzdotter S6208572002 f: 1999-12-14 

Fem tik, vackert rastyp huvud med korr prop, störs ngt av avsaknad av pigment i munnen, 

Normal hals, ngt framskjuten skuldra, öppen frambensvinkel, väl utfyllt förbröst, korr 

bröstkorg, ngt mjuk överlinje. Aningen kort kors, öppen bakbensvinkel, hade varit klädsamt 

med ngt grövre benstomme, Sunda rörelser runt om. 

Vetkl kv Very Good  Ägare: Thunberg Camilla 

 

    Uppfödarklass 

Altonastigens Kennel 

En grupp m 2 kombinationer, Samtliga m utmärkt rastyp. Sunt byggda o välgående, hundar m 

tydlig könsprägel, rör sig väl ett lycka avelsresultat. 

Uppfkl 1 m Hp   

 

Endless Edens Kennel 

En grupp m tydlig könsprägel. Rejäla benstommar, Sund anatomi på samtliga hundar ur 2 

kombinationer. Rör sig väl. pass på svansarna. Ett lyckat avelsresultat. 

Uppfkl 3 Hp 



 

Fairytroll’s Kennel 

En grupp ur 3 kombinationer samtliga m sund anatomi, tydlig könsprägel. Välkroppade. 

Homogena o sunda hundar. Tydliga masker. Rör sig sunt. Ett lyckat avelsresultat. 

Uppfkl 2 Hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


