
SLBK Lidköping 2015-05-01                                       Domare Johnny Nilsson 
 

Valpar 4-6 månader 

Hanar 

 

Kantteberga’s Haloween Ghost SE55052/2014 f. 2014-11-02 

5 mån hanvalp, bra typ & storlek, bra typ & huvud, svart fin mask, mörka ögon, korr. bett. Bra 

över & underlinje, kraftig benstomme, kunde ha starkare mellanhand, välv. Bak, behöver mer 

muskler i låren, bra steg fram sidan, trång bak, lös fram, välvisad, trevligt sätt.  

Valpkl. 1 Hp, BIM-valp  Äg. Maria-Helen Andersson 

 

Knatteberga’s New Year Aydin SE14479/2015 f. 2014-12-31 

4 mån hanvalp, bra huvudform, mörka ögon, bra hals & skuldra, något lång i länden, välv bak, 

lösa mellanhänder, tåar ut, bra steglängd fr. sidan, lite trång bak, lite lös fram, välvisad. Trevligt 

sätt! 

Valpkl. 2 Hp  Äg. Susann Ödberg 

 

Tikar 

 

Fairy Clock’s The One And Only NO30392/14 f. 2014-11-26 

5 mån tik, kraftig, välställd, bra huvudform, mörka ögon, ngt framsk. skuldra men bra överarm, 

kraftig benst. Något överbyggd, tillr. vinklar bak, rör sig ok från alla håll fast lite överbyggd bak, 

trevligt visad, bra päls! 

Valpkl. 4  Äg. Nina Evang Lönstad, Norge 

 

Knatteberga’s Haloween Gift SE55054/2014 f. 2014-11-02 

5 mån tik, av större modell, välställd, långlinjerad, fem. huvud, mörka ögon, bra bett, kraftig 

benst. Fina tassar, kunde ha djupare bröstkorg, rör sig trångt bak, lite löst fram, bra stegl. från 

sidan, lite lös ö-linje, välvisad, trevligt sätt. 

Valpkl. 2 Hp  Äg. Maria-Helen Andersson 

 

Knatteberga’s New Year Fereshteh SE14486/2015 f. 2014-12-31 

4 mån tikvalp, trevlig modell, fem. huvud, mörka ögon, bra bett, bra över & underlinje, välv. fr. 

& bak, kraftig benst. Fina tassar, rör sig ok fr. alla håll, bra pälskv. Välvisad, trevligt sätt. 

Valpkl. 1 Hp BIR-valp, BIS-valp  Äg. Maria-Helen Andersson 

 

Knatteberga’s New Year Hikari SE14487/2015 f. 2014-12-31 

4 mån tikv. av trev. modell, välsk. huvud, mörka ögon, fin ö- & underlinje, välv. fram & bak, 

kraftig benstomme, bra pälskond. Kunde vara rakare i sin benställ. fram, rör sig bra fram, haltar 

bak, annars fint från sidan, välvisad. Trevligt sätt. 

Valpkl. Oplacerad  Äg. Maria-Helen Andersson 

 

Sjöwildas Red Absint Is Da Shit SE59956/2014 f. 2014-11-05 

6 mån tik, välsk. huvud, mörka ögon, bra bett, kraftig kropp, ngt fransk, skuldra, bra ö-arm, ngt 

överbyggd, tillr. vinklar bak men beh. mer muskler i låren, rör sig löst fram, och även lös 

överlinje i rörelse, bra pälskond. 

Valpkl. Oplacerad  Äg. Annelie Blom 



Zir Ozzy’s Charmed Prue SE59948/2014 f. 2014-11-16 

5 mån tik av bra mod. Fem. huvud, mörka ögon, bra över & underlinje, normala vinklar fram & 

bak, fastare mellanhänder önskas, bra benst. Bra steglängd från sidan, bra päls. 

Valpkl. 3 Hp  Äg. Amanda Savilahti 

 

 

Valpar 6-9 månader 

Hanar 

 

Aleomas First Guy For Us SE54460/2014 f. 2014-09-26 

Kraftig hanvalp, utm. typ, mask. huvud, tillr. vinklar fram, norm. vinklar bak, bra rygg, länd, 

faller lite i korset, kraftig benst. Bra tassar, bra pälskond, rör sig bra bak, lite lös i armbågarna, 

tillr. steglängd från sidan, välvisad, trevligt sätt. 

Valpkl. 1 Hp BIR Valp  Äg. Mats Hall 

 

Gottfrid SE11083/2015 f. 2014-10-15 

6 mån hanvalp, bra modell, bra huvudform, bra bett, mörka ögon, norm. vinklar fram & bak, 

kraftig benst. Behöver bli bredare i bröstkorgen, rör sig lite löst från alla håll, välvisad, trevligt 

sätt, pälsen ok. 

Valpkl. 2  Äg. Susanne Andersson 

 

Sandiana’s Born To Be Alive SE56835/2014 f. 2014-10-20 

Kraftfull hanvalp, utm. typ, bra huvudform, utm. storlek, kunde vara kraftigare nosparti, välv. 

fram & bak. Önskar mer muskler i låren, mjuka mellanhänder, bra benst. Trång bak, tillr. 

steglängd från sidan, välvisad, trevligt sätt. För dagen en sten. 

Valpkl. 3  Äg. Christina Utbult 

 

Hanar 

Juniorklass 

 

Knickerbockers Lime Pepper SE15726/2014 f. 2014-01-17 

16 mån hane, bra storlek, långt mask. huvud. Korr. bett, tillr. vinklar fram, kunde ha rakare 

fastare mellanhänder, tillr. vinklar bak, mer muskler i låren, rör sig ok bak, lös fram i armbågar, 

tillr. steglängd från sidan, lite hög svans, välvisad. Trevligt sätt! 

Jkl Excellent Jkk 2  Äg. Pirkko Andersson 

 

Lejonhjärta Bure SE44355/2014 f. 2014-07-02 

Normalstor hane, bra huvudform, ljusa ögon, tillr. vinklar fram & bak, kraftig benst. Kunde ha 

starkare mellanhänder, ben breddas i bröstdjupet, trång bak, rör sig bra fram men alldeles för kort 

bak. Välvisad. 

Jkl Very Good, Jkk 3  Äg. Marita Klingberg 

 

Lejonhjärta Byggvir SE44357/2014 f. 2014-07-02 

Hane av lättare modell, bra huvudform, kunde vara mer maskulin, normala vinklar fr. & bak, bra 

över & underlinje, behöver mer volym i kroppen, bröstdjup & bredd. Sommarpäls, bra steglängd, 

behöver mer styrka, behöver utv. mer i allt. Välvisad, trevligt sätt. 

Jkl Very Good  Äg. Anette Lerjéus 



SE JV-15 

Mohinhi’s Quattro Of Quality SE18060/2014 f. 2014-01-27 

Kraftfull hane, välställd, välbalans. Snygg helhet, mask. huvud, fint uttryck, kunde ha mörkare 

ögon, korr. bett, tillr. vinklar fram, välv. bak, breda lår, fina tassar, rör sig bra bak, bra steglängd, 

fin päls, välvisad, trevlig! 

Jkl Excellent, Jkk 1 Ck, Bhkl 2 Cert  Äg. Maria Gustafsson 

 

Wildering’s My Edition SE42292/2014 f. 2014-07-04 

Tio mån hane, bra huvudform, mörka ögon, kunde ha mer stop, korr. bett, normala vinklar fram 

& bak, kunde ha starkare mellanhänder, bra över & underlinje, bra pälskond. Rör sig bra från alla 

håll, men inte helt rätt propositioner, aningen lågställd. 

Jkl Very Good, Jkk 4  Äg. Camilla Thunberg 

 

Unghundsklass 

 

Endless Edens The Best Of My Love SE37018/2013 f. 2013-05-08 

Mask. hane, bra huvudform, mörka ögon, korr. bett, bra ö-linje, tillr. bröstdjup, kunde ha rakare 

& starkare mellanhänder, kraftig benstomme, ngt lång i länden, normala vinklar brak, bra 

pälskondition, en känsla av lågställdhet, rör sig bra från sidan, lösa armbågar, välvisad, trevligt 

sätt. 

Ukl Excellent, Ukk 2  Äg. Anette Berntsson 

 

SE VCH 

Fablernas Toppen Hemliga Vapen SE52251/2013 f. 2013-08-20 

Hane av bra modell, bra typ & storlek, bra huvudform, kunde ha mörkare ögon, bra bett, bra över 

& underlinje, kraftig benst. Fina tassar, tillr. päls, lite trång bak, lite överbyggd bak i rörelse, lite 

lös fram, lite hög svans, snyggare stående än gående. 

Ukl Excellent, Ukk 3  Äg. Elisabeth Hallstensson 

 

DK JV-14, NO JV-14, SE JV-14 

Knockando’s Xo Meukow Gold Panther SE57843/2013 f. 2013-10-25 

Kraftig mask. hane, välbalans. Korr. bett, utm. huvud, mörka ögon, bra över & underlinje, bra 

skuldra, något rak överarm, kännbart förbröst, mer bredd i bröstkorgen, kraftig benst. Fina tassar, 

bra päls, rör sig bra från alla håll, fasthet, mer påskjut bak, välvisad, trevligt sätt. 

Ukl Excellent, Ukk 1 Ck, Bhkl 3 R-Cert  Äg. Ruth Lintonsson 

 

Öppen Klass 

 

Altonastigens Safir SE25241/2013 f. 2013-03-17 

Medelstor hane, bra huvudform, stickande ögon, korr. bett, normala vinklar fram & bak, mjuka 

mellanhänder, bra över & underlinje men behöver mer bröstdjup & bredd, känsla av lågställdhet, 

rör sig med bra steglängd, bra bak, lös fram, välvisad. 

Ökl Very Good  Äg. Jennifer Johansson 

 

 

 

 



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

Mask. kraftig hane, bra huvudform, mörka ögon, korr. bett, kunde ha mer stop, bra över & 

underlinje, starkare mellanhänder, fastare tassar, inte mycket hull, bra päls, bra bak, tåar in fram, 

rör sig med bra steglängd, välvisad. Trevligt sätt. 

Ökl Excellent, Ökk 1 Ck, Bhkl 4  Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Lejonhjärta Aither SE52542/2010 f. 2010-07-06 

4 årig hane, fin från sidan, känsla av lågställdhet, bra huvudform, korr. bett, välvinklad fram & 

bak, lång i länden, kraftig benst, mörkare i sin pigmentering, fastare tassar önskas, rör sig m. bra 

steglängd, bättre från sidan, önskas mer volym i allt, välvisad. 

Ökl Very Good, Ökk 3  Äg. Anette Lerjéus 

 

Lejonlyckans Happy Fabulous Guy SE39199/2013 f. 2013-05-17 

Kraftig normalstor hane, mörkare ögon, korr. bett, lågt ansatta öron (ngt), normala vinklar fr. & 

bak, fina raka framben, pälskond. bra, rör sig rätt ok men bättre steglängd bak, bra benst. Lite hög 

svansföring. 

Ökl Very Good  Äg. Anneli Lejon 

 

Liongate’s Jippi SE26721/2014 f. 2013-03-02 

Hane av bra storlek & typ, snygg helhet, känsla av lågställdhet, kunde ha mörkare ögon, korr. 

bett, snygg hals, skuldra & rygg, önskar kortare länd, bra ben, tassar & päls, bra steglängd från 

sidan, stel fram, nästan halt, välvisad, trevligt sätt. 

Ökl Excellent, Ökk 2  Äg. Gunbritt Andersson 

 

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

Kraftig mask. hane, välkroppad, mask. huvud, kunde ha mörkare ögon, bra över & underlinje, 

önskar lite kortare länd, kraftig benst. Önsk. starkare tassar, ok päls, lite trång bak, bra steglängd 

fr. sidan, lös i sina armbågar, kunde ha starkare rygg, välvisad, trevligt sätt. 

Ökl Very Good, Ökk 4  Äg. Marius Andersen, Norge 

 

Championklass 

 

SE UCH 

Fablernas Michelin Gubben SE38814/2010 f. 2010-04-09 

Välställd balanserad m. fin resning, välskuret huvud, kunde ha mörkare ögon, korr. bett, bra hals 

& ö-linje, korr. bredd i fronten, fastare tassar, välvinklad bak, bra muskulatur, bra päls, rör sig bra 

från alla håll, välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 2 Ck  Äg. Elisabeth Joelsson 

 

NO UCH, NO V-14, NORD V-14, SE JV-13, SE V-14 SE V-14 -15, SE & FI UCH 

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

Kraftfull mask. hane, snygg helhet, utstrålning, bra huvudform, mask, önskar mörkare ögon, bra 

över & underlinje, välv. fr. & bak, tillr. bröstdjup, fina tassar, kraftig benstomme, rör sig med bra 

fasthet fram & bak, bra steglängd från sidan, ok päls, välvisad, trevligt sätt. 

Chkl Excellent, Chkk 1 Ck, Bhkl 1 BIR  Äg. Jessika Junehall Lindberg 

 

 



SE UCH, SE VCH 

Sandiana’s Perfect Day SE26231/2012 f. 2012-03-17 

Medelstor hane av bra modell, mer stop & mörkare ögon, bra över & underlinje, känsla av 

lågställdhet, kunde ha bättre bröstbredd, välv. fram & bak, kraftig benstomme, starkare tassar, bra 

päls, bra steglängd fr. sidan, välvisad, trevligt sätt. 

Chkl Excellent, Chkk 3  Äg. Ingela Westphal 

 

Tikar 

Juniorklass 

 

Fairytroll’s Sugar Pie SE12691/2014 f. 2013-11-29 

Tik av bra storlek & typ, bra huvudform, korr. bett, önskar mörkare ögon, tillr. vinklar fram & 

bak, bra över & underlinje, kraftig benstomme, rör sig ok från alla håll, bra pälskond, lite blyg. 

Jkl Excellent, Jkk 2  Äg. Maria Andersson 

 

Shimani’s Hej H Acapella SE47043/2014 f. 2014-07-27 

Medelstor tik, en känsla av lågställdhet, korr. bett, feminint huvud, bra hals rygg, lite överbyggd, 

bra vinklar fram, tillr. bak, mer muskler i låren, behöver stabiliseras i rörelserna, än finare stående 

än gående, välvisad 

Jkl Very Good, Jkk 3  Äg. Susanne Oscarsson 

 

SE JV-15, SE V-15 

Skjaergaardens 4 Your Eyes Only 007 SE55966/2014 f. 2014-02-23 

Välutv. juniortik, fem. huvud & uttryck, kunde ha mörkare ögon, kraftigare nosparti, korr. bett, 

snygg över & underlinje, välvinklad, kraftig benstomme, bra tassar, bra pälskondition, rör sig bra 

från alla håll, snygg helhet, välvisad. 

Jkl Excellent, Jkk 1 Ck, Btkl 1 Cert BIM  Äg. Elise von Holten 

 

Unghundsklass 

 

Endless Edens I Feed You My Love SE37022/2013 f. 2013-05-08 

Kraftig välutv. tik, välsk. huvud, lite stora öron, lite ljusa ögon, bra över & underlinje, tillr. 

vinklar fram, bra bak, kraftig benstomme, en känsla av lågställdhet, rör sig bra bak, lite löst fram, 

hög svans, rör sig bra från sidan, välvisad, trevligt sätt. 

Ukl Excellent, Ukk 3  Äg. Maria Lynch 

 

Fablernas Uppfödarens Hemliga Vapen SE52246/2013 f. 2013-08-20 

Välutv. tik, snygg helhet, fem. huvud & uttryck, korr. bett, tillr. vinklar fram, kunde haft bättre 

skuldra, bra över & underlinje, bra benstomme, kraftig, bra päls, bra tassar, rör sig lite löst fram, 

bra steglängd från sidan, välvisad, trevlig. 

Ukl Excellent, Ukk 1 Ck  Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Fairy Clock’s First Welcome By Oda NO56039/13 f. 2013-10-19 

Kraftfull tik, bra huvudform, korr. bett, tillr. vinklar fram & bak, bra över & underlinje, kraftig 

benstomme, bra päls, rör sig bra bak, rör sig löst fram och överbyggd i rörelse bak, än finare i 

stående än i rörelse, lite hög svans, välvisad. 

Ukl Very Good, Ukk 4  Äg. Marius Andersen, Norge 



Knockando’s Xo de Luze Fine SE57841/2013 f. 2013-10-25 

Tik av bra storlek, fem. huvud, lite ljusa ögon, korr. bett, bra över & underlinje, rak i sitt 

framställ, tillr. vinklar bak, passande benst. till kroppen, behöver mer volym i bröstkorg & djup, 

rör sig bra bak, löst fram, lite hög svans, trevligt sätt. 

Ukl Very Good  Äg. Susanne Lindblom 

 

SE JV-14 

Sjöwildas Elin W Xoxo Gossip Girl SE51828/2013 f. 2013-08-23 

Välutv. tik med bra substans, välställd, bra huvudform, mörka ögon, korr. bett, tillräckligt vinklad 

fram, kraftig benstomme, fastare tassar, bra vinklar bak, rör sig med bra steglängd, välvisad, 

trevlig. 

Ukl Excellent, Ukk 2 Ck  Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Öppen Klass 

 

SE JV-13, SE VCH 

Dragongårdens Kahlua SE20319/2013 f. 2013-02-24 

Medelstor tik, bra typ & storlek, bra stomme, snygg helhet, bra huvudform, lite stora öron, bra 

över & underlinje, normala vinklar fram & bak, bra bredd & djup på bröstkorgen, kännbart 

förbröst, fina tassar, bra päls, rör sig bra från sidan, välvisad, medveten om korsplacering 

Ökl Excellent, Ökk 1 Ck  Äg. Annelie Forsner 

 

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

Kraftig normalstor tik, bra huvudform, lite ljusa ögon, normala vinklar runt om med bra förbröst, 

något överbyggd, kraftig benstomme, rör sig ok bak, för vid fram, rör sig med bra steglängd men 

än överbyggd, välvisad, trevligt sätt. 

Ökl Very Good  Äg. Susanne Oscarsson 

 

Fablernas Ojojoj Do Not Forget Me SE27347/2011 f. 2011-03-23 

Välställd balanserad tik, korr. bett, bra benstomme, bra över & underlinje, känsla av lågställdhet, 

lite lösa mellanhänder, bra pälskondition, rör sig bra bak m. bra stegl. med lösa armbågar, kunde 

vara stramare, välvisad, trevlig. 

Ökl Excellent, Ökk 3 Ck  Äg. Anneli Levin 

 

Fablernas Ojojoj I Love You SE27348/2011 f. 2011-03-23 

Tik av bra strl, fem. huvud, mer stop, ljusa ögon, normala vinklar fram, kunde ha rakare framben, 

bra hals & skuldra, lite överbyggd, tillr. vinklar bak, rör sig bra bak, bra päls, välvisad, trevlig. 

Ökl Excellent  Äg. Anneli Levin 

 

Fablernas Spökar Sjövilt SE29167/2013 f. 2013-03-22 

Kraftig tik, bra huvudform, kunde ha mörkare ögon, bra över & underlinje, tillr. vinklar fram, bra 

bak, bra kraftig benstomme med fina tassar, rör sig m. bra steglängd från sidan, lite hög svans, 

något lös fram, bra pälskondition, välvisad, trevligt sätt. 

Ökl Excellent  Äg. Annelie Blom 

 

 

 



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

3årig tik av större modell, bra huvudform, ngt ljusa ögon, bra hals & manke, ngt lång i länden, 

normala vinklar fram, ngt veka tassar, behöver mer breddomfång i bröstkorgen, kraftig 

benstomme, lite tunn päls, ok steglängd, lösa armbågar i rörelser, välvisad, trevlig. 

Ökl Excellent  Äg. Ulrika Szabo 

 

Hjältarnas Sockerbit SE29091/2011 f. 2011-04-03 

Stor kraftig tik, bra huvudform, ljusa ögon, tillr. vinklar fram, lösa mellanhänder, behöver mer 

bredd i bröstkorgen, normala vinklar bak, ok päls, lite trång bak, lös fram, bra steglängd från 

sidan, välvisad, trevligt sätt. 

Ökl Very Good  Äg. Ulrika Szabo, Robin Neuman 

 

Knickerbockers Impasible Kaka SE43458/2011 f. 2011-07-07 

Kraftfull tik, välkroppad, bra linjer, bra huvudform, ljusa ögon, välvinklad fram, ok bak. Lite 

svada mellanhänder, kraftig benstomme, lite lös fram, bra steglängd från sidan, snyggare stående 

än gående, överbyggd i rörelser. 

Ökl Very Good  Äg. Roger Arvidsson 

 

Knockando’s Qmp Quinta Red S32027/2008 f. 2008-04-07 

Stor kraftig tik, bra huvudform, korr. bett, bra hals, manke & rygg och kors bra, välvinklad fram, 

bra vinklar bak med breda lår, bra kraftig benstomme, rör sig bak, lite lös fram, bra steglängd från 

sidan, men mer styrka. Välvisad, trevligt sätt. 

Ökl Excellent, Ökk 4  Äg. Kristina Truedsson 

 

Laquettas Lane SE15470/2012 f. 2012-02-01 

Kraftig tik, välskuret huvud, bra hals, manke, kunde ha starkare rygg, något överbyggd, tillr. 

vinklar fram, kunde ha rakare framben, bra breda lår, bra vinklar, rör sig löst fram, överbyggd 

överlinje i rörelse, sommarpäls. 

Ökl Very Good  Äg. Kristina Truedsson 

 

Liongate’s Fancy SE17952/2011 f. 2010-05-13 

Kraftig tik, långt huvud, kunde ha mörkare ögon, bra hals & skuldra, kunde ha starkare rygg, 

överbyggd, tillr. vinklar fram, alldeles för lösa mellanhänder, rör sig bra bak, löst fram, kunde ha 

stramare ö-linje i rörelse, välvisad, trevligt sätt. 

Ökl Very Good  Äg. Anette Lerjéus 

 

Liongate’s Kajsa SE44189/2013 f. 2013-05-16 

Kraftig tik, snygg helhet, välbalanserad, bra huvud, välvinklad fram m. förbröst, bra över & 

underlinje med breda lår, bra bröstbredd & djup, bra pälskondition, rör sig bra bak & fram, bra 

steglängd från sidan, mer styrka i ryggen, välvisad. 

Ökl Excellent, Ökk 2 Ck, Btkl 3  Äg. Victoria Wildering 

 

Viljanshof Hämnden Är Ljuv SE16005/2011 f. 2011-01-18 

4årig kraftig tik, kraftigt huvud, mörkare ögon, tillr. vinklar fram, välv. bak med breda lår, kunde 

ha stramare rygg, ngt överbyggd, en känsla av lågställdhet, rör sig bra från sidan, löst fram, ok 

bak, välvisad. 

Ökl Very Good  Äg. Birgitta Strömberg 



RLD F, RLD N 

Villmobackens Gunvor S19501/2009 f. 2009-02-01 

6årig tik, stor & kraftig, bra huvudform, stora öron, ljusa ögon, korr. bett, normala vinklar fram, 

kunde ha starkare mellanhänder, bra vinklar bak men mer muskler samt bredd, rör sig löst fram, 

steglängd ok, men stramare överlinje önskas. 

Ökl Very Good  Äg. Marita Klingberg 

 

Zir Ozzy’s Elysia Av Tibia S61774/2008 f. 2008-08-27 

7årig kraftig tik, bra strl, välställd, bra huvudform, bra skuldra, ngt rak överarm, bra över & 

underlinje, normala vinklar bak m. breda lår, normal benst, rör sig bra bak lite löst fram, 

överbyggd i rörelse, hög svans, trevligt sätt, snyggare ståendes än gåendes. 

Ökl Very Good  Äg. Catrine Undebeck 

 

Championklass 

 

DK UCH, SE UCH 

Boyzone’s Dragonfly S17967/2009 f. 2009-01-29 

Kraftig tik, bra huvudform, något ljusa ögon, normala vinkl. fram & bak, bra överlinje, kraftig 

benstomme, starkare mellanhänder, bra pälskondition, rör sig m. bra steglängd, lös i armbågar, 

välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 3  Äg. Mats Hall 

 

La Dolce Luna’s Dream Pearl For Me SE40777/2012 f. 2012-06-02 

3årig tik, kraftfull, bra huvudform, något ljusa ögon, korr. bett, välvinklad bak med breda lår, bra 

över & underlinje, kraftig benstomme, rör sig bra bak, rör sig med bra stegl, bra päls, välvisad. 

Chkl Excellent, Chkk 2 Ck, Btkl 4  Äg. Elise von Holten 

 

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

En tik med fina linjer, långt huvud, bra över & underlinje, tillr. vinklar fram, välvinklad bak med 

breda lår, passande stomme till kroppen, lite lösa mellanhänder, rör sig bra bak, rör sig löst fram, 

lite överbyggd i rörelse, välvisad, trevligt sätt. 

Chkl Excellent, Chkk 4  Äg. Elise von Holten 

 

Skjaergaardens Thank God Its Xmas NO33301/13 f. 2012-12-24 

2 årig tik m. snygg helhet, bra huvudform, korr. bett, kunde ha mörkare öga, bra över & 

underlinje, kunde ha rakare framben, breda lår bak med bra vinklar, rör sig bra bak, rör sig bra 

fram, välgående från sidan. 

Chkl Excellent, Chkk 1 Ck, Btkl 2 R-Cert  Äg. Tove Anita Stormoen, Norge 

 

Veteranklass 

 

Con-Cordelias You’Re My Temptation S23429/2007 f. 2007-03-09 

Medelstor tik, fem. huvud & uttryck, bra över & underlinje, lagom vinklar fram & bak, bredare 

bröst med mer volym, passande benstomme, hastrång bak, höga frambensrörelser, välvisad, 

trevligt sätt. 

Vkl Very Good, Vkk 1  Äg. Mikael Olsson 

 



Racystar Auriga S31016/2007 f. 2007-03-12 

Medelstor tik, mörka ögon, bra huvudform, normala vinklar fram & bak, något överbyggd, 

passande stomme till kroppen, lite löst fram, lite stela rörelser bak, välvisad, trevligt sätt. 

Vkl Very Good, Vkk 2  Äg. Annette Lerjéus 

 

 

 

Uppfödargrupp Valpar 

 

Kennel Knatteberga’s 

4 st valpar med bra typ & storlek, fina huvud med mörka ögon, bra kroppar, fina benstommar, bra 

rörelser. Grattis till uppfödaren. Lycka till! 

Uppf. gr. 1 Hp  Uppfödare: Maria-Helen Andersson 

 

 

 

Uppfödargrupp 

 

Kennel Fablernas 

4 kombinationer, typmässigt lika, samma huvudform, kraftiga fina benstommar, fina 

benställningar, rör sig med bra steglängd, störs av de med hög svans, välvisat, trevliga temp. 

Uppf. gr. 1 Hp  Uppfödare: Elisabeth Joelsson 

 

 

 

Avelsgrupp 

 

SE UCH 

Go-And-Go S62449/2009 f. 2009-07-16 

Maffig avelshane som har lämnat kraftfulla avkommor av mycket god kvalitet med bra huvud, 

han har nedärvt sina mörka ögon, bestommar & bra benställning. Rör sig med sunda rörelser, bra 

päls. 

Avelsgr. 1 Hp  Ägare: Elisabeth Joelsson 

 

Wildering’s Rob Prey From Fort Knox SE40628/2011 f. 2011-06-10 

Maskulin hane som lämnat fina avkommor, lämnat bra form på huvuden samt form kraftig 

kroppar med substans, bra fina benstommar, rör sig bra från sidan. 

Avelsgr. 2 Hp  Ägare: Elisabeth Joelsson 

 


