
Ort:  Österbybruk     2012-05-26       Domare: Ekström- Persson Gina 

 

Valpar 

 

Hanar 

 

Lejonvinden´s  Ögongodis SE63282/2011 f. 2011-11-23 

6 månaders hanvalp, Mycket bra huvud o uttryck, Härlig mask, Välburna öron, Korrekt bett, 

Mycket bra hals o överlinje, Bra kors o svans, Moderata vinklar fram o bak, Passande 

benstomme, Något mjuk i sina mellanhänder, Rör sig med bra steglängd, lösa armbågar, bra 

bak, Vacker päls o färg. Trevligt temperament!  

Valpkl 1 Hp    Äg. Darmell Liza 

 

 

Mohinhi´s Newton Of  Northern Night SE 55228/2011 f.2011-09-17 

Maskulint huvud o uttryck, Något ljusa ögon, Något knappt stop, Väl ansatta öron, Korrekt 

bett, Tillräcklig hals, bra överlinje, något öppna vinklar fram o bak, Rör sig med tillräcklig 

steglängd, Tätt fram o bak, Vacker päls o färg. Trevligt temperament! 

Valpkl 2   Äg.Gestblom Linda 

 

    

 

 

 

Valpar  

 

Tikar 

 

 

Lejonvinden´s Ögonsten SE63277/2011 f.2011-11-23 

Härlig tikvalp, Mycket vackert huvud o uttryck, kunde haft något mer stop, Mörka vackra 

ögon, Utmärkt mask, Korrekt bett, Välansatta välburna öron, Tillräcklig hals, Något mjuk 

överlinje, Utmärkt kors o svans, Moderata vinklar fram o bak, Mycket välformad bröstkorg 

med utmärkt förbröst, Rör sig  med bra steglängd, lösa armbågar, tätt bak, Välburen svans 

Trevligt temperament, välvisad! Bästa valp!  

Valpkl 1 Hp   Äg. Hallgren Gunilla 

 

 

Mohinhi´s Naomi Of Northern Night SE55233/20122 f.2011-09-17 

Feminint huvud o uttryck, Aningen smalspårigt i helhet, Välansatta öron, Mellan bruna ögon, 

Härlig hals o överlinje, Bra kors o svans, Välvinklad fram o bak, Passande benstomme, Rör 

sig bra fram, något bundet bak, Bra pals o färg, Något sotiga ben, Trevligt 

temperament,Välvisad. 

Valpkl 2 Hp   Äg. Penn Ingegerd 

 

 

 

 

 

 



Hanar 

 

Lejonvinden´s Årkan Of Teddybear SE16010/2011 f. 2011-01-08 

Härlig junior hane, Utmärkta proportioner, Välskuret huvud, Aningen knapp i stopet, 

Välformade något ljusa ögon, Korrekt bett, Utmärkt hals o överlinje, Bra kors o svans, 

Moderata vinklar fram o bak, Bra bröst djup men behöver mer volym, Något knappt förbröst, 

Mycket bra benstomme, Rör sig med härlig steglängd o bra på skjut, lösa armbågar, tätt bak, 

vacker päls o färg, Trivs inte riktigt i situationen, där av priset. 

Junkl Kv Very good Junkl Kk 1   Äg.Hallgren Gunilla 

 

 

Lejonvinden´s Åskan Of Teddybear SE16012/2011 f.2011-01-08 

Hane med utmärkt helhet, Välskuret huvud, Utmärkt mask, Något knappt stop, Korrekt bett, 

Mellan bruna ögon, Mycket bra hals o överlinje, Välvinklad fram, något knapp bak, Något 

plant kors, vilket visar sig I rörelse då han höjer sin svans, Passande benstomme, Rör sig lost 

fram o bak, men med bra steglängd, Hög svans, Bra päls o färg, Trevligt temperament, 

Välvisad. 

Junkl Kv Very good Junkl Kk 2   Äg. Höglund Anna 

 

 

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

Utmärkt helhet, Hane med bra könsprägel, Välskuret huvud, Mellan bruna ögon, Tillräcklig 

mask, Välburna öron, Utmärkt hals o överlinje, Moderata vinklar fram o bak, Tillräckligt 

bröst djup, Välformad bröstkorg, Passande benstomme, Aningen mjuka mellan händer, Rör 

sig mycket balanserat runt om, kniper med svansen. Temperament Ok Välvisad! 

Uhkl Kv Excellent Uhkl Kk 1 Ck BHKL 1 Cert/CAC CACIB BIR      Äg. Hemming Pia 

 

 

Mohinhi´s Mohrritz Is My Melody SE16866/2011 f.2011-01-09 

Hane med maskulint huvud o uttryck, som dock kunde vara något mer långsträckt, Något 

ljusa ögon, härlig mask, korrekt bett, Välansatta öron, Tillräcklig hals, stark rygg, öppna 

vinklar fram o bak, Passande benstomme, välformad bröstkorg med utmärkt förbröst, Rör sig 

med bra steglängd, bra påskjut, Något lösa armbågar, Trevligt temperament, Bra päls o färg. 

Välvisad. 

Uhkl Kv Excellent Uhkl Kk 3   Äg. Gustafsson Maria 

 

 

Cevitas Comfortably Numb S25857/2007 f.2007-03-05 

Maskulin hane med utmärkta proportioner, Bra huvud o uttryck, Utmärkt mask välburna öron, 

mellan bruna ögon, korrekt bett, Något rosa i munnen, Bra hals o överlinje, Moderata vinklar 

fram o bak, Bra kors o svans, Välformad bröstkorg, Bra längd, Något mjuka mellanhänder, 

Passande benstomme, Rör sig med bra steglängd dock något obalanserat fram o bak, Står o 

går något tå vid, Vacker päls o färg, Trevligt temperament, Välvisad! 

Ökl Kv Excellent Ökl Kk 3 Ck BHKL Opl   Äg. Höglund Anna 

 

 

 

 

 

 



Dragongårdens Rackarunge SE47456/2010 f.2010-06-17 

Maskulin hane, maskulint uttryck, Något grov i skalle o nos, Välformade vackra ögon, 

tillräcklig mask, korrekt bett, välansatta öron, Mycket bra hals o överlinje, Moderata vinklar 

fram o bak, Välformad bröstkorg med bra djup o förbröst, rör sig mycket balanserat med bra 

påskjut o steglängd o härlig resning, Välburen svans, För dagen något lockig päls i lite tunn 

kondition, Trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl Kv Excellent Ökl Kk 1 Ck BHKL 3 Res. Cert/CAC Äg. Ahlgren Marie 

 

 

Fiva´s Right Back To Lejonklippan SE42005/2010 f.2010-01-08 

Hane på den mindre sidan, Saknar som helhet lite maskulinitet, Välskuret huvud, Bra stop, 

Något ljusa ögon, Tillräcklig mask, Välansatta öron, Korrekt bett, Bra hals o överlinje, 

Avfallande i sitt kors, Knappa vinklar fram såväl som bak, Bröstkorg av bra djup men skulle 

behövt mer volym, Passande benstomme, Rör sig bra fram, bundet o tätt bak, Mycket trevligt 

temperament, Välvisad, Bra päls o färg i kommande. 

Ökl Kv Good   Äg. Domeij Susanne 

 

 

Hjerpegården Romeo af Borbein S70970/2007 f.2007-12-02 

Hane med utm helhet o storlek, Maskulint huvud o uttryck, korrekta proportioner i skalle o 

nos, Mellan bruna ögon, Välansatta något lågt burna öron, Bra hals o överlinje, Utmärkt kors 

o svans, Något rak över arm, Tillräckliga vinklar bak, Välformad bröstkorg, m. bra djup, 

Tillräckligt förbröst, Rör sig med bra steglängd, Något tätt fram o bak, Något glad över sin 

svans, Härlig päls o färg, Trevligt temperament, Välvisad! 

Ökl Kv Excellent Ökl Kk 2 Ck BHKL Opl   Äg. Ytterskog Susanne 

 

 

Lejonvinden´s Quing Of Teddybear S40623/2007 f.2007-04-28 

Hane med bra storlek, Maskulint huvud o uttr, Korrekta proportioner i skalle o nos, 

Mellanbruna ögon, korrekt bett, Något mycket läpp, Mycket bra, hals o överlinje, Tillräckliga 

vinklar fram o bak, Härlig benstomme, Tyvärr är han alldeles för fransysk, Står o går med 

utåtvridna framtassar, Bröstkorg med bra djup o längd, skulle ha mer substans, Vacker päls o 

färg. Rör sig mycket obalanserat fram o bak men en härlig attityd. 

Ökl Kv Good   Äg. Bleckert Agneta 

 

 

Lejonvinden´s Wackra Wiktor S57620/2009 f.2009-04-24 

Härlig hane bra proportioner  höjd o längd, Maskulint huvud, Något knapp i stopet, 

Välformade ögon med mellan brun färg, Välburna öron, korrekt bett dock saknas 3 inciciver-

intyg, Mycket bra hals o överlinje, Kort kors, Något öppna vinklar fram o bak, Mycket bra 

benstomme, Rör sig ok men med glad svans, Vacker päls o färg, Trevligt temperament. 

Ökl Kv Excellent Ökl Kk 4   Äg. Holmqvist Iréne 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vallonbygdens Orkanstyrka SE37352/2010 f.2010-04-29 

Maskulint huvud o uttryck, Något grov i sin helhet, ljusa ögon, Välansatta, välburna öron, 

Korrekt bett, Något mycket läpp, Tillräcklig hals, bra överlinje, avfallande kors, Normala 

vinklar fram, något knappa bak, Passande benstomme, Utmärkta ben o tassar, Rör sig löst 

fram o bak men med bra steglängd, Glad svans, Trevligt temperament, Välvisad. För dagen i 

något högt hull. 

Ökl Kv Very good  Äg. Morell Stark Camilla 

 

 

DK UCH SE UCH Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f.2009-02-10 

Maskulin hane som skulle kunna vara något mer i sin helhet, Bra huvud o uttryck, Något 

rundad skalle. Något lågt ansatta öron. Tillräcklig mask, Korrekt bett, Något ljusa ögon. Bra 

hals o överlinje, Plan i sitt kors, Normala vinklar fram, något knapp bak, Välformad 

bröstkorg, tillräckligt förbröst, Mycket bra benstomme. Rör sig med bra steglängd, löst fram, 

bra bak med välburen svans, Vacker päls o färg. Trevligt temperament, Välvisad. 

Chkl Kv Excellent Chkl Kk 2 Ck BHKL opl   Äg. Svedugård Pia 

 

 

JWW-10 SE UCH Vallonbygdens Crazy In Beer S22667/2009          f.2009-03-08 

Härlig champion hane. Ljuvligt huvud o uttryck, Vackra ögon, välburna öron, Utmärkt mask, 

Korrekt bett, Härlig hals o överlinje. Bra kors o svans, Något rak överarm, vällagd skuldra, 

Välvinklad bak, Välformad bröstkorg, tillräckligt förbröst, Rör sig med bra steglängd, mycket 

löst fram o tätt bak, Mycket vacker päls o färg. Välvisad! 

Chkl Kv Excellent Chkl Kk 1 BHKL 2 Res CACIB     Äg.Sjöberg Monica, Eriksson Catrin 

 

 

 

Tikar 

 

Duvasgårdens Tovas Toulouse SE55239/2011 f.2011-08-23 

Junior tik som strålar! Fantastisk helhet. Ljuvligt huvud o uttryck. Utmärkta proportioner i 

skalle-nos, Mörka vackra ögon, Vacker hals o överlinje, Välformat kors, Moderata vinklar 

fram o bak, Välformad bröstkorg med tillräckligt bröstdjup, Utmärkt benstomme. Rör sig 

mycket balanserat runt om med härlig steglängd o bra drive, En riktig stjärna. Välvisad. 

Trevligt temperament. 

Junkl Kv Excellent Junkl Kk 1 Ck BTKL 2 Cert/CAC   Äg.Brandts  Märta, Mix Margareta 

 

 

Lejonvinden´s Ådra Of Teddybear SE16007/2011 f.2011-01-08 

Feminin tik med fina proportioner höjd – längd, Feminint uttryck skulle kunna haft något mer 

kraft i sin skalle, Välformade mellan bruna ögon, Korrekt bett, Bra mask, Tillräcklig hals, Bra 

rygg o kors, Något öppna vinklar fram, bra bak, Bra djup i bröstkorgen som dock behöver mer 

volym, Något knappt för bröst, Mycket bra benstomme, Rör sig med bra steglängd, löst fram, 

med mycket välburen svans, Temperament Ok. Vacker päls i kommande, Välvisad. 

Junkl Kv Excellent Junkl Kk 2   Äg. Darmell Liza 

 

 

 

 

 



Lilla Äventyrets Juliet SE54808/2011 f.2011-08-08 

Mycket söt, feminin juniortik på den mindre sidan, Feminint, uttryck, Bra mask, Välformade 

ögon, Välburna öron, Korrekt bett, Tillräcklig hals, Stark överlinje, Vällagd skuldra, något rak 

överarm, Något knappa vinklar bak, Rör sig med härlig attityd tar för sig bra fram men bundet 

bak, Välburen svans, Vacker päls o färg, Välvisad, Mycket trevligt temperament. 

Junkl Kv Excellent Junkl Kk 3   Äg. Hemming Pia 

 

 

Leodal´s Belize SE61448/2010 f.2010-09-29 

Härlig tik utm huvud o uttryck, Välburna öron, Mycket bra mask, Korrekt bett, Bra hals o 

överlinje, Bra vinklar fram, något knappa bak, Mycket bra benstomme, Välformad bröst korg, 

Något lång i sin länd, Rör sig utmärkt från alla håll med välburen svans, Vacker päls o färg i 

sommar kondition. Temperament ok, Välvisad. 

Uhkl Kv Excellent Uhkl Kk 1 Ck BTKL 4 Res. Cert/CA                Äg. Klavbäck Angelica   

 

 

New Love Vom Löwengarten SE29085/2011 f.2011-01-01 

Tik av utmärkt storlek, Mycket bra proportioner på höjd – längd. Feminint huvud o uttryck, 

Välformade ögon, Något lågt burna öron, Korrekt bett, Tillräcklig mask, Bra hals, Vällagd 

skuldra, Något mjuk överlinje, Utmärkt kors o svans, Något öppna vinklar fram o bak, mycket 

bra benstomme, Rör sig med bra steglängd, Trevligt temperament, Päls i sommar kondition. 

Uhkl Kv Excellent Uhkl Kk 1   Äg. Krigh Anne Marie 

 

 

Bölelejonet Qharma SE14371/2010 f.2009-12-24 

Feminin tik med bra proportioner på höjd – längd, Bra huvud o uttryck, Välformade vackra 

ögon, Välburna öron, Korrekt bett, Tillräcklig mask, kunde haft något kraftigare under käke, 

Mycket bra hals o överlinje, kors o svans, Moderata vinklar fram o bak, Bra bröstdjup o 

förbröst, För dagen något högt hull, Passande benstomme till storleken, Något mjuka mellan 

händer, Rör sig ok med lite glad svans, Trevligt temperament. 

Ökl Kv Very good   Äg. Ekberg Edvard 

 

 

Duvasgårdens Sweet Soya SE26601/2010 f.2010-03-03 

Härlig ungtik, mycket bra balans från nos till svansspets, Vackert huvud med utmärkta 

proportioner, Mycket bra ögon, öron, mask, Vacker hals, stark överlinje, utmärkt kors, 

passande benstomme, Utmärkta vinklar fram o bak, Välformad bröstkorg av bra längd, 

Utmärkta rörelser runt om med välburen svans, Visad till fulländning av sin handler! Bra päls 

o färg. 

Ökl Kv Excellent Ökl Kk 2 Ck BTKL opl   Äg. Mickelsson Adela 

 

 

Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel  S47184/2009 f.2009-06-29 

Feminin ungtik, Trevligt huvud o uttryck, Välformade mellan bruna ögon, Tillräcklig mask, 

Lågt burna öron, Bra hals o överlinje, Något öppna vinklar fram o bak, Passande benstomme, 

Rör sig mycket balanserat runt om med välburen svans, Trevligt temperament! 

Ökl Kv Excellent Ökl Kk 3   Äg. Söderqvist Maria 

 

 

 



Lejonvinden´s Yummie Mint Kiss  SE12714/2010 f.2009-12-15  

Härlig ung tik med ljuvligt huvud o uttryck, välskuret i alla detaljer, Korrekt bett, Mycket bra 

hals o överlinje, Något öppen vinkel fram o bak, Rör sig med härlig steglängd, något lösa 

armbågar men med härlig attityd, Varm färg på pälsen som är i sommar kondition, Trevligt 

temperament. 

Ökl Kv Excellent Ökl Kk 1 Ck BTKL opl   Äg. Hallgren Gunilla 

 

 

SE UCH Bölelejonet Athena-Pondurosa  S50552/2004 f.2004-07-04 

Härlig dam i en mycket bra kondition för sin ålder, Mycket bra huvud o uttryck, Korrekt bett, 

saknar P1-intyg finns, Bra mask, tillräcklig hals, stark överlinje, bra kors, Något rak överarm, 

Välvinklad bak, Välformad bröstkorg, Tillräckligt för bröst, Rör sig löst fram o bak men med 

härlig attityd, Bra päls o färg. Trevligt temperament! 

Chkl Kv Excellent Chkl Kk opl   Äg. Östlund Malin 

 

SE UCH Bölelejonet Oops Sicket-Kakmonster S42656/2008 f.2008-04-26 

Mycket bra storlek, feminin, med härligt huvud o uttryck, Välformade ögon, Korrekt bett, 

Välburna öron, Tillräcklig hals, Något mjuk över linje,, Utmärkt kors o svans, Något rak 

överarm, Bra knävinkel, Bra benstomme, Rör sig med bra steglängd, Något löst fram, bra bak, 

Vacker päls i kommande, Trevligt temperament. 

Chkl Kv Excellent Chkl Kk 3 Ck BTKL opl   Äg. Krigh Anne Marie 

 

 

C.I.B FI UCH  FI V-09  NO V-07  NORD UCH  NORD V- 09 

 Kusbolejonet  Interesting  Dream S55347/2004 f.2004-08-02 

Vacker champion tik, Ljuvligt huvud o uttryck, Utmärkta proportioner i skalle – nos, 

Välformade vackra ögon, Välansatta burna öron, korrekt bett, Bra hals, Något mjuk överlinje, 

Något öppna vinklar fram o bak, Härlig benstomme, Rör sig mycket balanserat runt om, 

Vacker päls o färg, Välburen svans. Trevligt temperament! 

Chkl Kv Excellent Chkl Kk 2 Ck BTKL 3 Res. CACIB Äg. Eriksson Catrin 

 

 

SE UCH Kusbolejonet Interesting Surprice S55348/2004 f.2004-08-02 

Tik av utmärkt storlek, Härligt huvud o uttryck, Korrekta proportioner skalle-nos, Välansatta, 

välburna öron, Välformade mellan bruna ögon, Korrekt bett, Bra mask, Bra hals, Något mjuk 

överlinje, Moderata vinklar fram o bak, Passande benstomme, Rör sig med bra steglängd, 

något tätt fram o bak men med härlig attityd, Välburen svans, Bra päls o färg. Trevligt 

Temperament. 

Chkl Kv Excellent Chkl Kk 4 Ck BTKL opl   Äg. Darmell Liza 

 

 

SE UCH Lejonvinden´s Smaragd To Teddybear S52738/2008     f.2008-07-09 

Ljuvlig championtik, Vackert huvud o uttryck. Välformade mellan bruna ögon utm mask, 

Korrekt bett, Välburna öron, Mycket stark hals o överlinje, Något upprätt skuldra, Välvinklad 

bak, Mycket bra benstomme, Rör sig balanserat runt om med bra attityd o välburen svans, 

Vacker päls o färg i kommande. 

Chkl Kv Excellent Chkl Kk 1 Ck BTKL 1 CACIB BIM             Äg. Klavbäck Angelica 

 

 

 



NORD VV-11 SE UCH Sjö Björnens Äventyr S55058/2003 f.2003-08-24 

Härlig veterantik, Mycket typisk i alla detaljer, Välskuret huvud, Välburna öron, Något ljusa 

ögon, Korrekt bett, Mycket bra hals o överlinje, Utmärkta vinklar fram o bak, Passande 

benstomme, Rör sig fantastiskt bra för sin ålder o sitt lite höga hull, Päls o temperament ok. 

Bästa Veteran! 

Vetkl Kv Excellent Vetkl Kk 1 Ck BTKL opl   Äg. Hemming Pia 

 

 

 

Uppfödarklass 

 

UPPFÖDARE: HALLGREN GUNILLA SVEG, KENNEL LEJONVINDEN´S 

3-Kombinationer, Alla med mycket bra anatomier o uttryck, Bra pälsar med varma färger, 

Alla med korrekta vinklar o särledes bra rörelser. Grattis till uppfödaren. 

Uppfödarklass 1 Hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


