
 

Köping 2015-07-18  Domare: Lönner-Andersson Nina 

 

  Juniorklass 

  Hanar 

Leroy    SE33943/2014 f: 2014-04-18 

Hane av ut typ, bra proportioner, långt vacker välformat huvud, underbara ögon, snygg överlinje, bra 

förbröst, välvinklad fram, tillräcklig vinklar bak, rejäl välformad bröstkorg, passande benstomme, rör 

sig med utm steg från sidan trång bak, välvisad. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1   Äg: Lönnqvist Anna 

 

Unique Dogs Coat Of Many Colors SE55647/2014 f: 2014-10-14 

Maskulin hane, ngt långsträckt, härligt uttryck, välformat huvud bra bett tillräcklig hals, trång front, 

behöver mer djup o volym i sin bröstkorg, långt ländparti, passande benstomme, rör sig med tillräcklig 

steglängd, trång fram o bak. 

Jkl kv Very Good Jkl kk 2   Äg: Persson Erica 

 

   

  Unghundsklass   

  Hanar 

SE JV-15  

Mohinhi's Quattro Of Quality SE18060/2014 f: 2014-01-27 

Vacker hane med härlig utstrålning långt vackert välformat huvud, vackert uttryck, stilig överlinje, 

samlad kropp, välvinklad, bra förbröst tillräcklig volym i bröstkorgen passande benstomme, underbara 

rörelser från sidan, välvisad. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 3 Cert R-CACIB Äg: Gustafsson Maria 

 

   

  Öppenklass 

  Hanar 

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

Maskulin hane, rejäl skalle, välformat nosparti, bra bett, ngt långsträckt , bra förbröst, djup välformad 

bröstkorg, ngt långt ländparti, tillräckliga vinklar ngt veka mellanhänder, utm benstomme, rör sig väl 

från sidan, trång fram o bak, trevligt temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2   Äg: Lerjéus Annette 

 

Lejonhjärta Asopos  SE52543/2010 f: 2010-07-06 

Maskulin hane ger ett kort intryck välformat huvud, härligt godmodigt intryck, bra bett, kort hals, 

framskjuten skuldra bra frambensställning tillräckliga vinklar bak brant kors, utm benstomme, rör sig 

med tillräckliga stegläng fram, hastrång behöver komma ut trevligt temperament. 

Ökl kv Very Good Ökl kk 3   Äg: Lerjéus Annette 

 

Lilla Äventyrets Jaffe  SE54806/2011 f: 2011-08-08 

Maskulin hane, utm typ, bra proportioner, ngt bred rund skall, utm nosparti, trevli överlinje, bra 

förbröst, härlig bröstkorg passande vinklar, bra benstomme,rör sig med bra steg från sida, kunde vara 

stabilare. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1   Äg: Lahti Anders 

 



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

Maskulin hane som ger et tungt intryck, bra proportioner, vackert huvud, godmodigt uttryck, trevlig 

överlinje, passande vinklar, utm förbröst, härlig bröstkorg behöver bli stramare, rör sig med tillräcklig 

steglängd kunde via mer entusiasm. 

Ökl kk Very Good Ökl kk 4   Äg: Morell Stark Camilla 

 

  Championklass 

  Hanar 

NOuch NO V-14 NORD V-14 SE JV-14-15 SE&FIuch 

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

Härlig hane, underbart huv o uttryck, stilig överlinje, välvinklad, utm förbröst djup välfor bröstkorg, 

vällagt kors, utm benstomme, rör sig med underbar stil o härlig steglängd, ytterst välpresenterad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR Äg: Junehall Lindberg Jessika 

 

  Unghundsklass 

  Tikar 

Dragongårdens Heavenly Dream SE18441/2014 f: 2014-01-22 

Underbar tik full av kvalitet, feminint välskuret huv, underbart uttryck, stilig överlinje, härligt förbröst, 

välformat bröstkorg, välvinklad, välkroppad, välgående, kort sagt underbar. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Btkl 1 Cert CACIB BIM Äg: Junehall Lindberg Jessika 

 

  Öppenklass 

  Tikar 

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

Kraftig tik som kunde ha mera elegans, trevligt huvud underbart uttryck, bra hals, ngt bakhög, utm 

förbröst passande vinklar djup rejäl bröstkorg passande benstomme rör sig med bra steg men behöver 

bli betydligt stramare behöv bättre topline i rörelser trevligt temperament. 

Ökl kv Very Good   Äg: Olsson Mikael 

 

Dragongårdens Euphoria  SE40220/2013 f: 2013-05-29 

Underbar tik, utm proportioner, långsträckt elegant välformat huvud snygg överlinje, ngt långt 

ländparti välvinklad härligt förbröst, välformad bröstkorg, ngt kort brant kors, rör sig med ett 

underbart drive i steget, ytterst välpresenterad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 2 R-CACIB R-Cert Äg: Junehall Petra 

 

RLD SE JV-13 SE VCH 

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

Vacker tik, bra proportioner, ngt bakhög, vackert välskuret huvud, mörka vackra ögon, snygg 

hals,passande vinklar, tillräckligt förbröst välformad bröstkorg, utm ben otassar rör sig med utm steg 

välvisad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl 3  Äg: Forsner Annelie 

 

Dragongården Tequila Sunrise SE20322/2013 f: 2013-02-24 

Feminin tik, välskuret huvud, ngt ljusa ögon utm proportioner, trevlig hals, passande förbröst, ngt 

trång i fronten, ngt långt ländparti, utm ben o tassar, rör sig spänstigt och väl, välvisad, trevligt 

temperament. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4   Äg: Larsson Owe 

 



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

Kraftig tik, som bär på föt mkt vikt, underbart välformat huvud vackra mörka ögon, väl utfyllt 

förbröst, djup välformad bröstkorg ngt lågställd passande vinklar veka mellanhänder brant korsrör sig 

med bra steg men behöver bli stramare. 

Ökl kv Very Good   Äg: Levin Anneli 

 

Kustkärans Ariel  S10797/2009  f: 2008-12-19 

Elegant tik, bra proportioner, långt elegant huvud, mörka vackra ögon stilig hals, välvinklad, ngt trång 

front, behöver mer volym i sin bröstkorg för dagen i bästa päls utm rörelser från sidan ngt trång bak, 

välvisad. 

Ök kv Exc Ökl kk 3   Äg: Johansson Camilla 

 

Vallonbygdens Crazy For Nothing S22670/2009  f: 2009-03-06 

Kraftig tik, som bär på för mkt vikt, godmodigt uttryck, utm nosparti, kort hals, framskjuten skuldra 

utm förbröst, rejäl bröstkorg, passande benstomme raka fina framben, vacker välskött päls rör sig med 

utm steg ryggen behöver bli stramare. 

Ökl kv Exc    Äg: Morell Stark Camilla 

 

Villmobackens Jasmine   SE37925/2012 f: 2012-05-14 

Fem tik som ger ett långsträckt intryck, välformat huvud, ljusa ögon, trevligt hals, välvinklad fram, 

knappa vinklar bak, bra benstomme ngt veka mellanhänder, tillräckligt med volym i bröstkorgen, rör 

sig med sänkt rygg o glad svans tillräcklig steglängd, trevligt temperament. 

Ökl kv Very Good   Äg: Lönnqvist Anna 

 

  Uppfödaregrupp 

Junehall Petra, Kennel Dragongårdens 

Snygg grupp bestående av tre kombinationer, alla uppvisande fina sunda rörelser o rastypiska huvuden 

o uttryck, dessutom har de alla ett härligt temperament.    GRATTIS! 

Uppfkl 1 Hp 

   

 

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


