
Växjö 2013-11-02   Domare: Åkesson Carin 

 

  Valpklass 

  Hanar 

Fablernas Spökar På Wo-Wo SE29165/2013 f: 2013-03-22 

7 mån gammal med vacker välformat huvud. Mörka ögon välplacerade öron. Bra överlinje lite 

sluttande kors, välvinklad. Rör sig med bra steg längd men trångt bakifrån och lite löst framifrån aning 

lösa tassar. Hög svans i rörelse. 

Valpkl 2    Äg: Björkman Claes 

 

Fablernas Spöket Alla Vill Se SE29166/2013 f: 2013-03-22 

7 mån gammal hanvalp som för dagen kunde vara längre mycket vackert huvud med utm mask. och 

mörka ögon. Detta ger ett härligt uttryck Utm rygg kors. Väl välvda revben. Välvinklad. Rör sig utm 

för åldern. Härlig benstomme Mycket bra pälskvalitet.  

Valpkl 1 HP  BÄSTA VALP Äg: Joelsson Elisabeth 

 

Shimani's Zhakibarn Björne SE21949/2013 f: 2013-03-11 

Maskulin han-valp Ännu ganska smal i skalen Bra mask Välplacerade öron Lite knapp hals Kunde 

vara lite bättre vinklad både fram o bak Bra bröstdjup för åldern Rör sig med ganska kort steg från 

sidan och lite trångt och koshasigt bakifrån Bra pälskvalitet. 

Valpkl 3    Äg: Bengtsdotter Ulrika 

 

  Valpklass 

  Tikar 

Dragongårdens Pina Colada SE20320/2013 f: 2013-02-24 

En tik bra könsprägel Fin modell ännu lite smal i skallen ngt flakt stop Välplacerade öron utm hals lite 

bakhög i stående tillräcklig välvning av revbenen för åldern Välvinklad rör sig utm från sidan Tyvärr 

är hon trång i underkäken vilket gör att hennes hörntänder går upp i gommen. Bra päls. 

Valpkl 4    Äg: Öberg Christina 

 

Fablernas Goodness From Creation SE37015/2013 f: 2013-04-27 

En lovande tikvalp med utm proportioner Välforma tikhuvud med mörka ögon och utm mask utm 

resning Substansfull kropp för åldern Utm benstomme lite veka mellanhänder utmärkta vinklar gör att 

hon rör sig med långt vägvinnande steg ännu lite lös i armbågarna. 

Valpkl 1 HP    Äg: Joelsson Elisabeth 

 

Fablernas Goodness Of Creation SE37016/2013 f: 2013-04-27 

En feminin tikvalp med bra helhet för åldern Fint tikhuvud aningen runda lite ljusa ögon bra mask 

Välvälvda revben Bröstkorgen kunde ha lite mer längd Goda vinklar fram o bak rör sig med bra steg 

Ännu lite lös framifrån. 

Valpkl 3    Äg: Oscarsson Susanne 

 

Knatteberga's Eurovision Augustin SE19734/2013 f: 2013-02-09 

En tilltalande tikvalp med feminint huvud bra mask utm hals rygg o kors välkonstruerad bröstkorg 

välvinklad rör sig med mycket bra steglängd Bra benstomme Utm päls kommer att bli fin när hon växt 

färdigt. Duktigt visad av sin unga handler. 

Valpkl 2 HP    Äg: Andersson Helen 

 



  Juniorklass 

  Hanar 

Namupalan Bling Smack Chap SE61644/2012 f: 2012-10-22 

En underbar junior!! En hane som har utm proportioner Mask huvud med bra mask Utm överlinje 

Mycket bra längd på bröstkorgen välvinklad rör sig långt vägvinnande steg Ännu något trång fram. 

Härlig benstomme fina tassar. Får inte bära svansen högt i rörelse. Utm pälskvalitet. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM  Äg: Junehall Lindberg Jessika 

 

  Unghundsklass 

  Hanar 

Endless Edens Living For Tomorrow SE32864/2012 f: 2012-04-28 

En hane av fin modell Mycket bra könsprägel välformat huvud med bra uttryck Utm hals Bröstkorgen 

är idag ganska flat i sin nedre del Aningen karprygg. Välvinklad fram Rör sig med utm drive och 

steglängd Rullar svansen aningen mycket i rörelse. 

Ukl kv Exc Ukl 2   Äg: Andersen Marius 

 

Endless Edens Rock Like A Hurricane SE32863/2012 f: 2012-04-28 

En tilltalande hane med maskulint välformat huvud mörka ögon mycket bra förbröst och bröstkorg för 

åldern utm rygglinje Välvinklad rör sig med utm steglängd och bra drive Aning löst fram i från Bra 

benstomme. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 3 R-Cert R-CACIB Äg: Berntsson Anette 

 

Fablernas 100procent Lovers SE31049/2012 f: 2012-04-19 

Hane med bra proportioner Huvudet kunde vara lite bättre utfyllt under ögonen Lite knapp hals 

Bröstkorgen kunde ha bättre längd Stark fin rygg Lite sluttande kors kunde ha ett bättre steg från 

sidan. Aningen rak överarm Bra bredd i låret Rör sig trångt framifrån Lite rullande svans i rörelse. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 3   Äg: Hansson Bengt 

 

   Öppenklass 

  Hanar 

Lejonhjärta Aither  SE52542/201-07-06 f: 2010-07-06 

En hane som kunde ha en aning mer maskulint huvud utm mask bra uttryck Tillräcklig bröstkorg bra 

rygg och kors kunde vara aningen mer vinklad fram bra bak Rör sig med bra steglängd, lite platta 

tassar. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1   Äg: Lerjéus Annette 

 

    

  Championklass 

  Hanar 

DKuch ITch SEuch 

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

En stro och ståtlig hane med utm proportioner Huvudet har en aning kraftig skalle mkt bra uttryck 

korrekt placerade öron utm päls Välkroppad med utm vinklar rör sig mkt väl från sidan lite lös i 

armbågarna fram i från utm benstomme Bra pälskvalitet. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 2 CACIB  Äg: Berntsson Anette 

 

 

 



 

SEuch Fablernas Michelin Gubben SE38814/2010 f: 2010-04-09 

En hane som är aning kort i sina proportioner. Välformat huvud mkt bra mask Bra överlinje tillräcklig 

bröstkorg, bra förbröst. Lite framskjuten i skuldra i stående Rör sig med bra steglängd ngt sluttande 

kors lite platta tassar. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2   Äg: Joelsson Elisabeth 

 

DKuch Star Of Regleus' Lucky Punch DK18896/2008 f: 2008-09-05 

En maskulin hane med bra storlek Huvudet kunde vara en aning bättre utfyllt under ögonen, fina ögon 

Utm hals Bra skuldra överarm. Välvälvda revben kunde ha bättre längd i bröstkorgen Ngt bakhög i 

stående knappa vinklar bak gör att han inte har den rätta driven i baksteget. Bra pälskvalitet. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3   Äg: Thomas Annesen 

 

   

  Juniorklass 

  Tikar 

Hjältarnas Pälsfladdrare  SE38464/2012 f: 2012-05-11 

En feminin tik av bra modell aningen lite smal i huvudet ngt stora öron utm hals tillräcklig bröstkorg 

för åldern lite knappa vinklar i skuldra och överarm Bra rygg o kors fin bredd i låret tar inte ut steget 

ordentligt fram har lite lösa mellanhänder i rörelse. Bra benstomme. 

Jkl kv Very Good Jkl kk 4   Äg: Tordell Patrik 

 

Hjältarnas Pälsängel  SE38466/2012 f: 2012-05-11 

En stillfull tik med utm könprägel tilltalande huvud med bra uttryck Utm hals behöver ännu fylla ut i 

bröstkorgen kunde ha längre bröstkorg ngt framskjuten i skuldran Utm bakställ Rör sig väl från sidan 

Lite trång både fram o bakifrån. Bra pälskvalitet. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Btkl 4 R-Cert  Äg: Szabo Ulrika 

 

Knockando's Winawinkel Quincydotter SE49948/2012 f: 2012-08-06 

En tik med ngt kvadratiska proportioner Ett mkt vackert tikhuvud med fin mask och bra uttryck Utm 

hals Bröstkorg behöver ännu mer volym idag aningen bakhög Hon är ganska rak i sina vinklar vilket 

gör att hon har et ganska kort steg utan den rätta driven. 

Jkl kv Very Good   Äg: Karl Aarbakk 

 

La Dolce Luna's Dream Pearl For Me SE40777/2012 f: 2012-06-02 

En mkt vacker tik med feminint huvud och bra uttryck Utm överlinje mkt bra längd på bröstkorgen 

Välvinklad rör sig med härligt långt steg Tyvärr har hon idag problem med att hörntänderna sitter mkt 

trångt i underkäken. Bra pälskvalitet. 

Jkl kv VeryGood Jkl kk 3   Äg: von Holten Elise 

 

Leodal's Diamond de Lux  SE60962/2012 f: 2012-11-09 

En feminin tik med trevlig helhet tyvärr låter hon sig inte hanteras och p.g.a. detta priset. 

Rasotypiskt temperament. skygg 

Jkl kv Disqualified   Äg: Lennartsson Ann 

 

 

 

 



Wildering's Fighting For Others SE60387/2012 f: 2012-11-06 

En junior som för dagen fortfarande behöver få mera substans. Huvudet har bra form men behöver 

grovna ett nummer Utm hals ännu lite tunn i sin bröstkorg ngt öppna vinklar fram tillräckliga vinklar 

bak rör sig med god steglängd Bra päls o färg. 

Jkl kv Exc Jkl kk 2   Äg: Johansson Thomas, Annchristin 

 

  Unghundsklass 

  Tikar 

Con-Cordelias So Damn Happy SE11743/2012 f: 2011-12-13 

En feminin tik med välformat huvud Ganska bra uttryck Välplacerade öron Bra hals  välformad 

bröstkorg för dagen Bakhög i stående Lite knappa vinklar rör sig med aning kort steg, sjunker i 

frambenen under rörelse Trevligt temperament. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 4   Äg: Olsson Mikael 

 

Fablernas 100procent Cool  SE31053/2012 f: 2012-04-19 

En tik med bra proportioner i kroppen Feminint huvud som kunde vara aningen kraftigare i nospartiet 

och ett nr. större för att passa till kroppen Utm längd i bröstkorgen men kunde ha bättre förbröst ngt 

framskjuten i skuldran Välvinklat bakställ Rör sig med bra steglängd men ser tung ut i rörelse pga 

övervikt. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 2   Äg: Norberg Jimmy 

 

Fablernas 100procent Dog  SE31052/2012 f: 2012-04-19 

En feminin tik som kunde ha ett ngt större huvud Utm mask Bra hals Välvälvda revben ngt knappa 

vinklar rör sig med aningen kort steg kunde ha mer drive bak och stabilare bakifrån Benstommen 

kunde vara kraftigare Bra päls o färg. 

Ukl kv Very Good Ukl kk 3   Äg: Björkman Claes 

 

Mathoaka's Sunshine In Your Eyes SE18763/2012 f: 2012-02-09 

En stilfull tik med utm proportioner Utm hals rygg o kors Kunde ha aning mer välvälvning av 

revbenen och bättre utfyllt förbröst ngt framskjuten i skuldran Utm bakställ Rör sig med långt 

väfvinnande steg Bra ben o tassar Päls av bra kvalitet. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck   Äg: Petré Ann-Charlott 

 

   Öppenklass 

  Tikar 

Fablernas Ojoj Do Not Forget Me  SE27347/2011 f: 2011-03-23 

En tilltalande tik, av utm modell. Feminint huvuv med mkt bra uttryck. Snygga mörka ögon. Utm 

överlinje. Välkroppad med utm förbröst. Utm vink Rör sig väl med vägvinnande steg Bra benstomme 

Korrekt pälskvalitet. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ck   Äg: Levin Anneli 

 

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

En feminin tik med vackert välformat huvud, bar mask, utm hals ganska rund bröstkorg tyvärr är hon 

betydligt högre bak än fram i rygglinjen Välvinklad skuldra lite knappa vinklar bak Kunde ha lite mer 

drive och bättre steglängd Kunde ha kraftigare benstomme till vinklarna. 

Ökl kv Very Good   Äg: Fransson Jessica 

 

 



Holly   SE15502/2011 f: 2011-01-15 

En stor tik som kunde vara bättre könspräglad Huvudet kunde ha bättre mask, ngt kort hals 

framskjuten skuldra Knappa vinklar bak Sluttande kors kunde ta ut steget bättre i rörelse Vacker päls o 

färg. 

Ökl kv Very Good   Äg:  Larsson Malou 

 

Kausholm's Upsie  DK19288/2009 f: 209-09-29 

En feminin tik Baruttryck Överlinjen störs av att hon är bakhög och mkt brant i korset Aningen rund i 

bröstkrgen ngt knappa vinklar fram Alltför raka bak I rörelse saknar hon harmoni mellan fram och 

bakbensrörelserna. Då bakbenen rör sig alltför styltigt och underställt. 

Ökl kv Good    Äg: Ferrold Pia 

 

Leodal's Appealing Aya  S53735/2007  f: 2007-07-18 

En tik med bra hlehet Feminint välformat huvud Utm mask Välvälvda revben Valviklad Bra ben o 

tassar tyvärr haltande hon i ringen när hon skulle visa rörelserna och har troligen sträckt sig och på 

grund av detta haltade hon det sista varvet Mycket tråkigt men p.g.a. detta priset. 

Ökl kv Cannot be judged   Äg: Fransson Jessica 

 

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

En underbar tik med vackra linjer Valformat feminint huvud med utm mask Mkt bra överlinje 

välkroppad Utm vinklar rör sig utan ansträngning med långt vägvinnande steg Utm benstomme. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck   Äg: von Holten Elise 

 

Teamaides Päls Pralinen  S54270/2008  f: 2008-07-08 

En feminin tik med välformat huvud som kunde ha lite bättre mask Utm överlinje välvälvda revben 

välvinklad, rör sig utm från sidan med vägvinnande steg Bra benstomme tills storl. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck   Äg: Szabo Ulrika 

 

Zeldas La Perla  S46524/2008  f: 2008-05-17 

En ngt lågst tik med utm könsprägel vackert välformat huvud. Härligt mörka ögon bra mask tillräcklig 

hals kunde vara lite stramare i rygglinjen i stående Välformad bröstkorg. Rör sig med härligt långt 

vägvinnande steg. 

Ökl kv Exc    Äg: Olsson Mikael 

 

Zir Ozzy's Royal Love von Tulip's SE18544/2010 f: 2010-01-16 

En kraftig tik som dock är väl könspräglad. Feminint huvud med bra uttryck, utm överlinje välvälvda 

revben kunde haft bättre utvecklat förbröst, välvinklad härligt vägvinnade rörelser ngt lös framifrån 

tillrcklig storl till benstommen. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 3 Cert R-CACIB Äg: Billqvist Marie 

 

  Championklass 

  Tikar 

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

En kraftig champ tik med mycket vackert huvud och uttryck Utm överlinje välkroppad utm vinklar rör 

sig med utm steglängd lite lös framifrån ngt veka mellanhänder i stående bra benstomme till storleken. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck   Äg: Hall Mats 

 

 



 

DKuch SE JV-12 SEuch 

Duvagården Tovas Toulouse SE55239/2011 f: 2011-08-23 

En fantastiskt vacker tik som har de rätta proportionerna Utm huvud och uttryck. Utm överlinje sund 

och balanserad i sin konstruktion och sina rörelser Flyter fram i ringen med vägvinnande steg härlig 

benstomme Visas i superkondition. 

Chkl Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 CACIB BIR  Äg: Mix Margaretha 

 

SEuch Fairytroll's Bonebeast Mrs Nono SE28865/2010 f: 2010-03-15 

En tik med bra proportioner Välformat huvud uttrycket störs av gula ögon som inte har en mild blick. 

Bra överlinje Utm vinklar fram tillräckliga bak rör sim med utm steglängd. Päls i bra kondition. 

Chkl kv Exc     Äg: Hall Mats 

 

Dkuch SEuch  

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

En feminin tik på mindre sidan Vackert huvud med bra uttryck Utm överlinje välvälvda revben en 

tanke lång i länden Utmvinklar Rör sig synerligen väl från sidan Lite trångt bakifrån Hade önskat lite 

mer av henne. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck   Äg; Klavbäck Angelica 

 

SEuch Sjöwildas Missy Eliot  S68288/2007  f: 2007-10-29 

En tik med bra helhet Feminint huvud Bra överlinje Välkroppad Välvinklad rör sig med vägvinnande 

steg Härlig benstomme och fina tassar lite synd att buklinjen är friserad Valvisad! 

Chkl kv Exc Chkl k 4 Ck   Äg: Andersson Helen 

 

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

En stor kraftig tik med fina linjer Yttrycket störs av gula ögon som saknar  den milda blicken, 

välvälvda revben välvinklad rör sig väl från sidan, men vrider ut armbågarna framifrån, visas idag i 

högt hull. 

Chkl kv Exc Chkl kk Ck   Äg: Pia Ferrold 

   

  Veteranklass 

  Tikar 

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

En väl bibehållen veteran 10 år gammal Välformat huvud med bra uttryck Fin mask mycket bra 

halsisättning Utm rygg o kors välkroppad aningen framskjuten i skuldran Utm bakställ Rör sig 

aningen orent stundtals Utm steglängd Visas idag i lite högt hull. 

Vetkl Kv Exc Vetkl 2   Äg: Hall Per 

 

NORD V-08 SEuch 

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

En underbart vacker tik! Huvudet kunde ha ngt kraftigare skalle mkt bra uttryck Synnerligen vacker i 

sin överlinje Välkroppad o välvinklad lite vek i sina mellanhänder Rör sig med utm steglängd utan 

ansträngning Päls i full blom.  BÄSTA VETERAN!! 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 2  Äg: Undebeck Catrine 

 
 

Skriven av K Truedsson   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


