
SLBK rasspecial, Karlskoga 2015-05-25   Domare: Yvonne Brink 

 

Valpklass hanar 4-6 mån 

 

Fablernas Hjärta För Kärlek  SE21495/2015 f: 2015-02-14 

5 månader, maskulint huvud m bra proportioner, välburna öron, bra ögonfärg & form kunde vara ngt 

mer utfylld under ögat. Bra hals & skulderläge, ngt rak i överarmen, bra kropp. Medelkraftig 

benstomme. Ngt smalt lår & kunde vara mer vinklad bak, mjuka mellanhänder, tåvid. Rör sig för 

åldern väl, men ännu trångt bak & lösa hasleder. Bra päls. Välvisad. 

Valpkl 3    Ägare: Michael Berg 

Fablernas Lilla Hjärte Krossare  SE21494/2015 f: 2015-02-14 

Uttrycksfullt huvud, välburna öron, bra proportioner, bra ögonfärg & form, väl utfyllt nosparti, bra 

överlinje & kors. Bra kropps proportioner, bra skulderläge, ngt stel överarm, bra benstomme & 

vinklar. Veka mellanhänder, lätt tåvid. Rör sig m bra steglängd, fasta hasleder. Bra päls. Välvisad. 

Valpkl 1, HP    Ägare: Anna Ehrling 

Fablernas Med Kärlek I Hjärtat  SE20196/2015 f: 2015-02-14 

Huvud m bra proportioner, som kommer att breddas ngt, bra öron, bra ögon, färg & form, ngt kort 

hals, ngt framskjuten skuldra, bra kropp, för åldern bra förbröst, bra benstomme, kunde ha ngt mer 

vinklar bak. Rör sig ändå m bra steglängd & fasta hasleder. Ngt tåtrång fram. Bra päls. Välvisad. 

Valpkl 2    Ägare: Elisabeth Joelsson 

Valpklass tikar 4-6 mån 

Knockando’s Yin The Night Of Tolna  SE20569/2015 f: 2015-03-06 

Uttrycksfullt huvud m bra proportioner, välburna öron, mellanbruna ögon, bra nosparti, bra hals & 

skulderläge, ännu ngt outvecklad i fronten. Bra kroppsproportioner & kors, medlekraftig benstomme, 

kunde ha mer vinklar bak, tåvid. Rör sig bra från sidan m trångt fram & bak, för dagen ej korrekt bett, 

bra päls. Tevligt visad. 

Valpkl 2    Ägare: Cajsa Malmstedt 

Knockando’s Tin Tiger Og Villany  SE 20570/2015 f: 2015-03-06 

Uttrycksfullt huvud m bra proportioner, välburna öron, mellanbruna ögon, väl utfyllt nosparti, bra 

överlinje & kors, ngt trång i fronten, bra kroppsproportioner, benstomme & vinklar. Ngt mjuka 

mellanhänder, tåvid. Rör sig för åldern utmärkt, bra päls. Välvisad. 

Valpkl 1, HP, BÄSTA VALP 4-6, BEST IN SHOW valp Ägare: Ruth Lintonsson 

Valpklass hanar 6-9 mån 

Hagelstormen’s Suprise Suprise  SE59205/2014 f: 2014-10-28 

Maskulint huvud, välburna öron, kunde ha ngt bättre mask, skallen behöver breddas ngt, men har bra 

proportioner, mellanbruna ögon, ngt framskjuten skuldra & ngt trång i fronten, stark rygg, bra kors, 

bra bröstdjup, medelkraftig benstomme, tåvid. Behöver bli fastare i rörelsen m har bra steglängd. Bra 

pälskvalite’. Trevligt visad 

Valpkl 3    Ägare: Linnéa Daggert 

 

 



Knattebergas Haloween Ghost  SE55052/2014 f: 2014-11-02 

Substansfull hane, kraftigt huvud, bra proportioner. Välburna öron, mellanbruna ögon, väl utfyllt 

nosparti, välpigmenterad mun, ngt lösa läppfickor, bra hals & skulderläge, välutvecklat förbröst. Ngt 

lång i länden i övrigt bra kropp, bra benstomme kunde ha mer knävinkel, hasvinkel OK. Rör sig m bra 

steglängd fram, kort bak, för dagen ej helt korrekt bett. Bra päls. Välvisad. 

Valpkl 4    Ägare: Maria-Helen Andersson 

Ögonglimtens A Kinf Of Magic  SE59551/2014 f: 2014-11-22 

Uttrycksfullt huvud m bra proportioner, välburna öron, mellanbruna ögon, väl utfyllt nosparti, bra mun 

pigment, ngt lösa läppfickor, bra hals & välvinklad front, bra kors, bra benstomme, smalt lår & knappt 

vinklad. Rör sig ändock m relativt bra steglängd m framåt ngt i rörelsen. Bra päls. Välvisad- 

valpkl 1, HP, BIM   Ägare: Maritha O Nordin 

Ögonglimtens No One But You  SE59548/2014 f: 2014-11-22 

Maskulint huvud, ngt ljusa ögon, bra nosparti, lösa läppfickor, kunde vara ngt mer utfylld under 

ögonen, bra hals & skulderläge & överarm, bra förbröst, bra kroppsproportioner & kors, medelkraftig 

benstomme, knappt vinklad bak. Smalt lår. Rör sig bra fram, skulle ha mera kraft bak & faller lätt 

framåt i rörelse, bra päls, behöver lite träning på tandvisning. 

Valpkl 2    Ägare: Maritha O Nordin 

Ögonglimtens The Show Must Go On  SE59550/2014 f: 2014-11-22 

Kraftfullt huvud m fint uttryck, mellanbruna ögon, bra proportioner, välburna öron, bra pigment i 

munnen, ngt lösa läppfickor, bra hals & skulderläga, bra kropp, ngt rak överarm, trång front, bra 

benstomme, knappt vinklad i knä & has. Rör sig mkt bra fram, kort bak, bra päls. Välvisad. För dagen 

ej korrekt bett. 

Valpkl oplac.    Ägare: Alexandra Jonsson 

Valpklass tikar 6-9 mån 

Slottblommans Lyla Of Charming  SE14251/2015 f: 2015-01-23 

Uttrycksfullt huvud m bra proportioner, välutfyllt nosparti, bra underkäke, mörka ögon av bra form, 

bra hals & skuldra, stel överarm, bra kropp men för dagen ngt överbyggd, bra kors, medelkraftig 

benstomme, tåvid, behöver ngt mera knävinkel. Rör sig bra m faller framåt i rörelse. Bra päls. Trevligt 

presenterad. 

Valpkl 2, HP    Ägare: Pamela Abrahamsson 

Slottblommans Tara Of Charming  SE14250/2015 f: 2015-01-23 

Som helhet typfull, välskuret huvud, bra proportioner, välburna öron, mörka uttrycksfulla ögon, väl 

utfyllt nosparti, bra underkäke, bra pigment i munnen, halsskinn, bra skulderläge, ännu ngt trång i 

fronten & ngt stel i överarmen, bra kroppsproportioner & kors, medelkraftig benstomme, tillr. 

Vinklad. Rör sig med mkt bra steglängd m ngt lösa armbågar. Bra päls. Välvisad. 

Valpkl 1, HP, BÄSTA VALP 6-9  Ägare: Pamela Abrahamsson 

Zir Ozzy’s Charmed Piper   SE59946/2014 f: 2014-11-16 

Feminint huvud m harmoniskt uttryck ngt lågt ansatta öron, utm ögon, kunde vara ngt mer utfylld 

under ögonen. Vacker överlinje & kors, bra skulderläge & överarmsvinkel, bra förbröst, medelkraftig 

benstomme. Rör sig m bra steglängd, men trångt bak & fram, lösa armbågar. Bra pälskvalité. 

Välvisad. Glad svans. 

Valpkl 3, HP    Ägare: Catrine Undebeck 



Ögonglimtens Barcelona   SE59546/2014 f: 2014-11-22 

Lätt, feminint huvud m harmoniskt uttryck & bra proportioner, väl uttfyllt nosparti, bra stop, bra hals 

& skuldra, bra överlinje i stående, bra kors, medelkraftig benstomme, tillr. Vinklad. Rör sig m bra 

steglängd men behöver som helhelt mera substans. Välvisad. 

Valpkl 4    Ägare: Kajsa Edesgård 

Juniorklass hanar 

 

Aleomas First Guy For Us    SE54460/2014 f2014-09-26 

Kraftfullt huvud, bra proportioner, välburna öron, ögonen kunde vara mörkare, bra munpigment, lösa 

läppfickor. Bra hals & skuldra, stel överarm, bra kroppsproportiner, överbyggd, medelkraftig 

benstomme, kunde ha ngt mer knävinkel. Rör sig ändå med bra steglängd m löst fram, bra pälskvalité. 

Jkl kv VG    Ägare: Mats Hall 

Dragongårdens Easy Ride   SE29749/2014 f: 2014-04-19 

Medelkraftigt huvud, mörka vackra ögon, välburna öron, skulle vara mer utfylld under ögonen, bra 

munpigment, lösa läppfickor, bra kroppsproportioner, framskjuten skuldra & behöver utvecklas i 

fronten, bra kors, medelkraftig benstomme, tillr. vinklad. Rör sig med bra steglängd m lätt kohasigt & 

mkt löst fram. Vacker päls & färg. Trevligt visad. 

Jkl kv VG    Ägare: Jenny Lindqvist 

Dragongårdens Express Yourself  SE29747/2014 f: 2014-04-19 

Masulint huvud m bra prop. Välburna öron, bra stop, mellanbruna ögon, bra nosparti & underkäke, bra 

munpigment, lösa läppfickor, bra skulderläge & överarm, behöver breddas ngt i fronten, bra överlinje 

& kors, tillr. benstomme. Rör sig m bra steglängd & stark rygg, kunde bära sin svans bättre, ej i päls. 

Jkl kv Exc, Jkl kk 2   Ägare: Patrik Lewander 

Gottfrid    SE11083/2015 f: 2014-10-15 

Kraftfullt huvud m bra proportioner, bra ögonfärg & form, väl utfyllt nosparti, bra munpigment, ngt 

lösa läppfickor, kunde bära öronen lite gladare, bra hals & skuldra, ngt stel i överarmen, bra 

kroppsproportioner, lätt överbyggd. Rör sig ändå m bra steglängd, lösa armbågar & trångt fram. 

Jkl kv  Exc, jkl kk 4   Ägare: Susanne Andersson 

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

Maskulint huvud, bra proportioner, ögonen kunde vara en nyans ljusare, bra utfyllt nosparti, bra 

underkäke, bra munpigment, bra skulderläge ngt stel överarm, bra kroppsproportioner & kors, bra 

bröstdjup, bra benstomme kunde ha bredare lår & bättre knävinkel. Rör sig m bra steglängd m lösa 

armbågar & trampar igenom ngt fram. Bra päls. 

Jkl kv Exc, jkl kk 3   Ägare: Annette Lerjéus 

SE JV-15 Mohinhi’s Quattro Of Quality  SE18060/2014 f: 2014-01-27 

Uttrycksfullt huvud m bra proportioner, bra skallbredd, bra nosparti m kunde vara ngt mer utfyllt 

under ögonen, bra munpigment, ngt lösa läppfickor, bra underkäke, vacker överlinje, bra skulderläge, 

front OK, bra benstomme, tillr. vinklad. Rör sig m utm steglängd, tåtrång fram & ngt lösa armbågar, ej 

i full päls m bra pälskvalité. 

Jkl kv Exc, jkl kk 1 CK   Ägare: Maria gustafsson 

 



Unique Dogs Appeljack   SE55643/2014 f: 2014-10-14 

Maskulint huvud m fint uttryck, välburna öron, bra ögon färg & form, bra nosparti, ngt lösa 

läppfickor, bra hals & skulderläge, ännu ngt outvecklad i förbröstet & stel i överarm, bra 

kroppsproportioner, medlekraftig benstomme. Rör sig ngt kort bak & ngt ostabila hasleder, lätt 

paddlande fram. Bra pälskvalité. Välvisad. Tyvärr saknar hunden testiklar därav priset 

Jnk kv Disqualified   Ägare: Jenny Johansson 

Unghundsklass hanar 

SE VCH Fablernas Toppen Hemliga Vapen SE52251/2013 f: 2013-08-20 

Huvud m bra proportioner, välburna öron, bra munpigment, bra hals & skulderläge, ngt stel överarm, 

kunde ha ngt mer förbröst, bra kroppsproportioner & benstomme ngt fallande kors. Rör sig m ganska 

bra steglängd m trångt fram & lösa armbågar. Bra pälskvalité. Välvisad. Ngt glad svans. 

Jkl kv Exc. Jkl kk 2   Ägare: Elisabeth Hallstensson 

DK JV-14 NO JV-14 SE JV-14 Knockando’s Xo Meukow Gold Panther  

    SE57843/2013 f: 2013-10-25 

Substansfull. Vackert välskuret huvud m harmoniskt uttryck, knappt saxbett, välburna öron, bra 

ögonfärg, väl utfyllt nosparti, bra underkäke, lösa läppfickor. Vacker överlinje, bra kors. Välkroppad 

& välutvecklad front & vinklar, parallell fram & bak. Rör sig m bra steglängd, lösa armbågar & trångt 

fram. Bra päls & färg. Välvisad. 

Jkl kv Exc, jkl kk 1 CK, BHKL 2 CERT  Ägare: Ruth Lintonsson 

Sjöwildas Kosta Kosing   SE51834/2013 f: 2013-08-23 

Huvud m bra proportioner skalle-nosparti, välburna öron, skulle vara mer utfylld i nospartiet. Ngt 

djupt liggande ögon m bra färg, bra hals & skuldra, behöver utvecklas i fronten, bra 

kroppsproportioner & kors, bra benstomme. Ngt korta steg bak & lös fram, behöver lite mer substans, 

bra pälskvalité. Välvisad. 

Ukl kv VG    Ägare: Annelie Blom 

Öppen klass Hanar 

Dragongårdens Good Feeling  SE40219/2013 f: 2013-05-29 

Huvud m bra proportioner, välburna öron, utm. ögon form & färg, bra hals & skulderläge & 

överarmsvinkel, tillr. förbröst, bra överlinje & kors, bra benstomme, tillr. vinklar i sin has kunde ha 

mer i sitt knä. Rör sig ändå m bra kraft bak m ngt lösa armbågar, bra pälskvalité m ej i full päls. 

Ökl kv Exc, ökl kk 3 CK   Ägare: Charlotta Lindvall Strid 

Gep’s Big Bear’s Chief Blackfoot  SE59626/2010 f: 2010-09-07 

Kraftfullt huvud välburna öron, bra proportioner, mörkbruna ögon, bra nosparti m är lätt konvex, bra 

hals, skuldra & förbröst, bra kroppsproportioner, lätt underställd, bra benstomme. Rör sig mkt bra 

fram kunde ha ngt mera driv bak. Bra päls. 

Ökl kv Exc, ökl kk 2 CK   Ägare: Gina Ekström Persson 

Gombo-Bumbi   SE53111/2010 f: 2010-07-07 

Uttrycksfullt huvud m bra proportioner ngt lågt ansatta öron bra storlek, ngt ljusa ögon ngt lösa kanter, 

bra munpigment, skulle vara ngt mer utfylld under ögonen, bra hals & skulderläge, bra 

kroppsproportioner & kors. Har en tendens att välva ryggen, tillr. benstomme & vinklar. Rör sig bra 

bak, löst fram. Ej i full päls. Trevligt temperament. Välvisad. 

Ökl kv VG    Ägare: Mariette Lilja 



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

Maskulint huvud, välburna öron, bra ögon färg & form, bra stop, kunde ha ngt bättre munpigment, 

vacker överlinje, bra kors, bra förbröst & kroppsproportioner & vinklar, veka mellanhänder, tåvid. Rör 

sig m mkt bra steglängd m lösa armbågar. Bra pälskvalité. Välvisad. 

Ökl kv Exc, ökl kk 1 CK, BHKL 4 R-Cert  Ägare: Annette Lerjéus 

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

Maskulint huvud, välburna öron, bra stop, kunde vara ngt mer utfylld under ögonen, bra munpigment, 

bra hals & skulderläge, stel i överarmen, ngt ljusa & runda ögon, bra bröstdjup, tenderar att stå mkt 

underställd där vinklarna också skulle vara bättre, bra benstomme i övrigt. Rör sig bra fram ngt kort 

bak, korset kunde vara bättre, bra pälskvalité. 

Ökl kv VG    Ägare: Annette Lerjéus 

Lejonshines City Heat   SE25195/2012 f: 2012-02-25 

Maskulint huvud, ljusa ögon stör uttrycket ngt, välburna öron, skulle vara mer utfylld under ögonen, 

bra hals & skulderläge, ngt stel överarm, bra förbröst, bra kroppsproportioner, tillr. benstomme, 

knappt vinklad bak, bra fram, faller lätt framåt i rörelse, bra päls. 

Ökl kv VG    Ägare: Jenny Johansson 

Lejonshines Dirty Harry   SE251192/2012 f: 2012-02-25 

Maskulint huvud, bra proportioner, ljusa ögon stör ngt, välburna öron, kunde vara ngt mer utfylld 

under ögonen, bra hals & skulderläge, stel overarm & trång i fronten, bra kroppsproportioner & kors, 

tillr. benstomme kunde ha ngt mer knävinkel, tåvid, kunde ha bättre bakbensaction & behöver bli 

fastare, bra svans. 

Ökl kv VG    Ägare: Mariette Lilja 

Mathoaka’s Mighty Moonshine  SE18761/2012 f: 2012-02-09 

Välskuret huvud med alert uttryck. Välburna öron, ögonen kunde vara en nyans mörkare, bra nosparti, 

underkäke & munpigment, bra överlinje & kors, stel i överarmen & ngt trång i fronten, bra 

benstomme, tillr. vinklad. Tåvid, lägger bra mark under sig i rörelse men behöver bli fastare fram, bra 

päls. 

Ökl kv Exc    Ägare: Monica Westberg 

Viljanshof Vårvide af Norden  SE22562/2013 f: 2013-03-14 

Kraftfullt huvud. Välburna öron, mellanbruna ögon bra form, bra nosparti, underkäke & munpigment, 

lösa läppfickor, bra överlinje & kors, bra skulderläge, stel överarm, medelkraftig benstomme, 

välvinklad. Rör sig m bra steglängd m ngt instabila hasleder & lösa armbågar, tåvid & ngt mjuka 

mellanhänder. Bra päls. Välvisad. 

Ökl kv Exc, ökl kk 4   Ägare: Axel Loecken 

Championklass hanar 

NO UCH NO V-14 NORD V-14 SE JV-13 SE V-14-15 SE&FI UCH Namupalan Bling Smack 

Chap 

    SE61644/2012 f: 2012-10-22 

Väskuret huvud m harmonsiskt uttryck, korrekt burna öron, mellanbruna ögon bra form, väl utfyllt 

nosparti, bra munpigment, ngt lösa läppfickor, vacker överlinje, bra kors, välutvecklad front, bra 

benstomme & vinklar. Rör sig allt igenom m kraft & stark rygg, bra päls. 

Chkl kv Exc, chkl kk 1 CK, BHKL 1 BÄST I RASEN Ägare: Jessika Junehall 



SE UCH SE VCH Sandiana’s Perfect Day SE26231/2012 f: 2012-03-17 

Huvud m bra proportioner, ljusa ögon stör uttrycket, välburna öron, bra nosparti, bra munpigment, bra 

överlinje & kors, bra skulderläge, stel överarm, medelkraftig benstomme. Välvinklad. Rör sig bra m 

löst fram, bra päls. Välvisad. 

Chkl kv Exc, chkl kk 2 CK   Ägare: Ingela Westphal 

Veteranklass hanar 

SE UCH Gep’s Big Bear’s Italian Stallion SE35718/2007 f: 2007-04-09 

8 årig veteran ”still going strong” kraftfullt huvud, välburna öron, mörkbruna ögon en lätt 

ögonirritation stör ngt, vacker överlinje, bra kropp, bra skulderläge, bra fronr, bra benstomme. Tillr. 

vinklad. Rör sig förtjänstfullt trots sina år. Gratulerar till en väl bibehållen veteran! 

Vetkl kv Exc, vetkl kk 1 CK, BHKL 3  Ägare: Gina Ekström Persson 

 

Juniorklass tikar 

Dragongårdens Bedtime Story  SE29754/2014 f: 2014-04-09 

Feminint huvud bra proportioner, mellanbruna ögon bra form, kunde vara ngt mer utfylld under 

ögonen, välplacerade öron, bra överlinje & kors, ngt rak överarm, för åldern bra förbröst, bra 

benstomme & vinklar, tåvid, kunde ha ngt mera driv bak i rörelse, bra päls. 

Jkl kv Exc, jkl kk 2   Ägare: Alexander Segerlind 

Dragongårdens Girl Gone Wild  SE29752/2014 f: 2014-04-19 

Uttrycksfullt huvud, bra proportioner skalle-nos, välburna öron, ögonen kunde vara en nyans mörkare, 

bra nosparti & munpigment, bra underkäke, bra överlinje & kors, bra skulderläge för åldern tillr. bredd 

i fronten, medlekraftig benstomme, välvinklad. Rör sig väl m ngt trångt fram & lösa armbågar. Bra 

pälskvalité. 

Jkl kv Exc, jkl kk 3   Ägare: Petra Junehall 

Drömbjörnens Fina Fawn   SE36383/2014 f: 2014-05-02 

Huvud m bra proportioner, ngt stor men välburna öron, mellanbruna ögon mkt bra form, vä utfyllt 

nosparti, bra munpigment, bra hals & skuldra, rak överarm & ngt tunn i fronten, bra kropp, tenderar att 

stå ngt underställt, mjukare mellanhänder ngt tåvid, bra benstomme. Rör sig m bra steglängd m mkt 

lösa armbågar, mkt trångt & trampar igenom fram. Bra päls, trevligt visad. 

Jkl kv VG    Ägare: Ann-katrin Hansson 

Shinami’s Hej H Acapella   SE47043/2014 f: 2014-07-27 

Huvud m bra proportioner, bär sina öron väl, mellanbruna ögon, ngt runda, bra nosparti & 

munpigment, bra hals & skulderläge, rak överarm, för dagen överbyggd i övrigt bra kropp, 

medelkraftig benstomme, ngt smalt lår, knappt vinklad, behöver få ett effektivare rörelsemönster bak 

& bli fastare fram, bra pälskvalité. Välvisad. 

Jkl kv VG, jkl kk 4   Ägare: Susanne Oscarsson 

Lejonhjärta Brynhild   SE44353/2014 f: 2014-07-02 

Huvud m bra form, välburna öron, ngt ljusa ögon, bra nosparti & munpigment, bra hals & skulderläge, 

stel överarm, trång i fronten, bra kroppsproportioner m ngt flat bröstkorg, kors OK, tåvid. Rör sig 

trippande bak & löst fram, bra pälskvalité, fortfarande valpig, behöver växa på sig. Trevligt visad. 

Jkl kv VG    Ägare: Annette Lerjéus 



SE JV-15 SE V-15 Skjaergaardens 4 Your Eyes Only 007  

    SE55966/2014 f: 2014-02-23 

Substansfull,  vackert uttrycksfullt huvud m välburna ögon, mkt bra ögonform m ögat ngt ljust, bra 

nosparti & munpigment, vacker överlinje kors & kropp, för åldern bra front, benstomme & vinklar. 

Rör sig utmärkt. 

Jkl kv Exc, jkl kk 1 CK   Ägare Elise von Holten 

Unghundsklass tikar 

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

Välskuret huvud m harmoniskt uttryck, bra proportioner, välburna öron, mörkbruna ögon bra form, väl 

utfyllt nospart, bra munpigment, bra överlinje & kors, bra skulderläge & bra bredd i fronten, bra 

benstomme & vinklar, tåvid. Rör sig m bra kraft i bakbensaktionen & relativt fast front, bra päls, 

välvisad. 

Ukl kv Exc, ukl kk 1 CK, BTKL 2 CERT   Ägare: Jessika Junehall 

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

Huvud m bra proportioner, välburna öron, mörkbruna ögon bra form, bra munpigment, väl utfyllt 

nosparti, bra hals & skulderläge, ngt stel överarm, bra kroppsproportioner & kors, bra benstomme & 

vinklar. Rör sig bra m steglängd, ngt lösa armbågar & mjuka mellanhänder, bra päls. Välvisad. 

Ukl kv Exc, ukk kk 2 CK   Ägare: Maria Andersson 

Sjöwildas A Hole Lot Of Rosie  SE27067/2014 f: 2014-03-18 

Som helhet substansfull, feminint huvud, bra proportioner, mkt bra stop, mellanbruna ögon bra form 

ngt djupliggande, bra nosparti & munpigment, bra hals & skulderläge, ngt sänkt i ryggen, bra kors, bra 

benstomme & vinklar, mjuka mellanhänder, tåvid. Rör sig m tillr. steglängd m måste bli fastare fram, 

armbågar, mellanhänder är också (?) tåtrång fram. Bra pälskvalité. 

Ukl Exc, ukl kk 3   Ägare: Annakarin Rydén 

Sjöwildas Jenny G Xoxo Gossip Girl  SE51831/2013 f: 2013-08-23 

Feminint huvud, välburna öron, knappt saxbett, bra proportioner, mellanbruna ögon, ngt öppna 

ögonkanter stör, kunde vara ngt mer utfylld under ögonen, bra munpigment, bra hals & skulderläge, 

ngt rak överarm & trång i fronten,  bra kroppsproportioner, bra benstomme, tillr. vinklar. Rör sig bra 

bak, mkt lös fram, bra pälskvalité. 

Ukl kv VG, ukl kk 4   Ägare: Annelie Blom 

 

Öppenklass tikar 

Boyzone’s Little Miss Sunshine  SE45608/2010 f: 2010-07-01 

Substansfull, feminint huvud m bra proportioner, välburna öron, mellanbruna ögon, ngt rosa I munnen, 

bra skulderläge & överarmsvinkel & förbröst, sänkt rygglinje, bra kors, tillr. bröstdjup, medelkraftig 

benstomme, ngt smalt lår & knapp knävinkel, veka mellanhänder,  tåvid. Rör sig m bra steglängd men 

tungt & mkt löst fram. Bra pälskvalité. 

Ökl kv VG    Ägare: Kerstin Frönestedt 

 

 



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

Feminint huvud fint uttryck, välburna öron, mellan bruna ögon, kunde vara ngt mer utfyllt under 

ögonen. Ngt kort hals & ngt framskjuten skuldra, bra bredd i fronten, bra kroppspropotioner, bra kors, 

medlekraftig benstomme, kunde ha mer vinklar bak ngt tunn has, tåvid, mjuka mellanhänder. Rör sig 

bra bak, mkt lösa armbågar, tåtrångt, bra päls, välvisad. 

Ökl kv VG    Ägare: Camilla Vilhelmsson 

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

Välskuret huvud, harmoniskt uttryck, utm ögon, bra öron, välvinklad front, bra kropp & kors, 

benstomme & vinklar, tåvid. Bra päls. Rör sig m mkt bra steglängd, stark rygg 

Ökl kv Exc, ökl kk 3 CK 

RLD N SE JV-13 SE VCH Dragongårdens Kahlua SE20319/2013 f: 2013-02-24 

Välskuret huvud. Harmoniskt uttryck, bra öron & ögon. Mkt bra munpigment. Vacker överlinje, bra 

kors, bra kropp, benstomme & vinklar. Rör sig m mkt bra steglängd m ngt löst & trångt fram. Bra 

pälskvalité. 

Ökl kv Exc, ökl kk 1 CK, BTKL 3 R-Cert  Ägare: Annelie Forsner 

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

Huvud m bra proportioner m kunde varit ngt mer utfylld i nospartiet, ngt lågt ansatt öron, bra ögonfärg 

& form, bra överlinje, välvinklad front, bra kropp, medlekraftig benstomme, kunde ha ngt mer vinklar 

bak. Skulle behöva mera kraft i bakbensaktionen, bli fastare fram. Ngt lågställd. Bra päls. Trevligt 

visad. 

Ökl kv VG    Ägare: Owe Larsson 

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

Välskuret huvud m bra proportioner, välburna öron, ljusa ögon stör uttrycket, väl utfyllt nosparti, bra 

underkäke & munpigment, välutvecklad front, bra kropp, benstomme & vinklar. Rör sig bra bak mkt 

löst fram, bra päls. 

Ökl kv Exc    Ägare: Susanne Oscarsson 

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

Huvud m harmoniskt uttryck, som dock kunde varit bredare I skallbasen, mellanbruna ögon, bra 

nosparti & munpigment, ngt framskjuten skuldra i övrigt väl utvecklad front, bra kropp & kors, lätt 

sänkt rygg, medelkraftig benstomme, kunde ha mer knävinkel. Rör sig bra men behöver bli fastare helt 

igenom. Bra päls. Välvisad.  

Ökl kv Exc    Ägare:  Anneli Levin 

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

Välskuret huvud, bra prop. Ngt ljusa ögon, bra öron, utm. nosparti underkäke & munpigment, bra 

överlinje & kors, bra bredd i fronten m ngt stel överarm, bra benstomme & vinklar. Rör sig utm. Bra 

päls. 

Ökl kv Exc, Ökl kk 4 CK   Ägare: Ulrika Szabo 

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

Ngt smal skalle m bra proportioner längd-skallpart-nosparti, välburna öron, mkt. Ljusa runda ögon där 

ena ögat är ljusare än det andra, bra överlinje, bra kroppsproportioner & kors. Väl utveckald front, bra 

benstomme & vinklar, veka mellanhänderm tåvid, Mkt bra rörelser. Priset pga ögonen! 

Ökl kv G    Ägare: Ulrika Szabo & Robin Neumann 



 

 

Knickerbockers Lurad På Konfekten  SE29614/2013 f: 2013-04-24 

Huvud m harmoniskt uttryck & bra proportioner, mörkbruna ögon bra form, bra nosparti, underkäke & 

munpigment, bra överlinje, välutvecklad kropp,  bra benstomme. Rör sig m bra steglängd, trångt bak, 

löst fram, bra päls. 

Ökl kv Exc    Ägare: Pirkko Andersson 

Knockando’s Qmp Quinta Red SE32027/2008  f: 2008-04-07 

Huvud m bra proportioner, mellanbruna ögon, bra stop, välburna öron, skulle vara mer utfylld under 

ögonen, halsskinn, bra hals & skulderläge m stel överarm, trång front där förbröstet skulle vara bärrte 

utvecklat, bra kroppsproportioner, benstomme & vinklar. Rör sig bra bak m löst fram. 

Ökl kv Exc    Ägare: Kristina Truedsson 

Knockando’s Vin Sorbes Una Classica  SE28433/2012 f: 2012-04-15 

Välskuret huvud m bra proportioner där masken kunde vara mera distinkt, välburna öron, ngt ljusa 

ögon, bra överlinje & kroppsproportioner ngt stel överarm & trång front, medlekraftig benstomme, 

tåvid. Kunde ha ngt mera kraft i rörelse & faller ngt framåt, lösa armbågar, bra päls, välvisad. 

Ökl kv VG    Ägare: Göran Wåhlen 

Lejonklippans Miracolo Ragazza  SE62394/2012 f: 2012-12-01 

Lätt. Huvud m harmoniskt uttryck & bra proportioner utm. ögonfärg & form, bra nosparti & 

munpigment, välburna öron, bra kroppsproportioner m ngt outvecklad i fronten, tillr. benstomme, 

kunde vara ngt mer vinklad bak. Rör sig mkt kort bak & löst fram, behöver mera substans. 

Ökl kv G    Ägare: Maria Söderqvist 

Lejonklippans Äxtravaganta Mirakel  SE47184/2009 f: 2009-06-29 

Huvud m bra proportioner, bra ögonfärg & form, välburna öron, kunde vara mer utfylld under ögonen, 

rosa i munnen, bra vinklad front, lätt överbyggd, bra bröstdjup, medelkraftig benstomme, rör sig lätt 

trippande bak & löst fram. Bra pälskvalité. 

Ökl kv VG    Ägare: Maria Söderqvist 

Lejonvinden’s Beauty Of Teddybear  SE10600/2013 f: 2012-11-14 

Välskuret huvud bra proportioner, mörkbruna ögon bra form, bra nosparti & munpigment, bra 

överlinje & kors & kroppsproportioner, ngt stel överarm, bra bredd i fronten. Rör sig m bra steglängd 

m tåtrångt fram. 

Ökl kv Exc, ökl kk 2 CK   Ägare: Monica Envall 

Mohinhi’s Perfect Pearl Of Polaris  SE10304/2013 f: 2012-12-04 

Feminint uttrycksfullt huvud m bra proportioner. Det rosa i munnen stör, välburna öron, bra ögon, väl 

utfyllt nosparti, bra överlinje & kors, tillr. bröstdjup, ngt stel överarm, medelkraftig benstomme. Rör 

sig m mkt bra steglängd bak, ngt trångt fram & lösa armbågar kunde ha bättre knävinkel. 

Ökl kv Exc    Ägare: Maria Gustafsson 

Sonata Ager Trifolium   SE19912/2013 f: 2012-08-20 

Feminint huvud m bra proportioner, mellanbruna ögon kunde vara ngt mera utfylld under ögonen, bra 

hals & skuldra, stel överarm, trång front ngt flat i bröstkorgen annars bra kroppsproportioner, bra 

benstomme & vinklar, tåvid, Rör sig bra m tåtrångt fram. Ej i päls. 

Ökl kv Exc    Ägare: Gina Ekström Persson 



Viljanhof Vårälva af Norden   SE22559/2013 f: 2013-03-14 

Huvud m bra form & harmoniskt uttryck. Välburna öron mkt bra ögonfärg & form, bra nosparti, 

halskinn, bra överlinje & kors, bra kropp, överarmen kunde ligga bättre an, bra benstomme & vinklar. 

Rör sig m bra steglängd, trampar igenom, lätt fram, bra pälskvalité. 

Ökl kv Exc    Ägare: Birgitta Strömberg 

Ögonglimtens Streets Of Philadelphia  SE42893/2013 f:2013-06-25 

Huvud m bra proportioner, välburna öron, bra ögon. Ngt flat i pannan, bra nosparti & munpigment, 

bra överlinje & kors, bra skulderläge, ngt trång front, bra benstomme, kunde ha ngt mer vinklar. Rör 

sig lätt & elegant m ngt tåtrångt & lösa armbågar, behöver få ngt mer substans. Bra päls, välvisad. 

Ökl kv Exc    Ägare: Björn Kjörsvik 

 

 

Championklass tikar 

DK UCH SE UCH Boyzone’s Dragonfly  S17967/2009  f: 2009-01-29 

Huvud m harmoniskt uttryck, bra ögon & öron, bra nosparti & underkäke, bra kropp, ngt framskjuten I 

skuldran, bra benstomme & vinklar, veka mellanhänder, tåvid. Rör sig mkt bra bak, trampar igenom 

ngt fram. Ej i full päls. 

Chkl kv Exc, ckl kk 4 CK   Ägare: Mats hall 

DK UCH SE UCH Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono SE26865/2010 f: 2010-03-15 

Feminint huvud m bra proportioner ljusa ögon stör uttrycket, bra nosparti, ngt rosa i munnen, 

välutvecklad front, ngt sänkt rygg, substansfull kropp, kunde ha ngt mera benstomme till sin storlek. 

Rör sig tungt & kraftlöst, glad svans, välvisad. 

Chkl kv VG    Ägare: Mats Hall 

La Dolce Lunas Dream Pearl For Me  SE40777/2012 f: 2012-06-02 

Välskuret huvud m bra proportioner, mörkbruna ögon m harmoniskt uttryck, välburna öron, bra 

överlinje, kors & kropp, stel overarm, bra benstomme & vinklar. Rör sig bra bak ngt löst fram. 

Chkl kv Exc, chkl kk 3 CK   Ägare: Elise von Holten 

SE UCH Lejonhjärta Auregia  SE52548/2010 f: 2010-07-06 

Feminint ngt smalt huvud, ngt ljusa ögon, bra öron, bra hals & skuldra, sänkt rygg, stelöverarm. Trång 

front, bra kroppsproportioner & benstomme, kunde ha ngt mer vinklar bak. Rör sig mkt bra bak, löst 

& trångt fram. 

Chkl kv Exc, chkl kk oplac. CK  Ägare: Annette Lerjéus 

C.I.B NORD UCH Leodal’s Belize  SE61448/2010 f: 2010-09-29 

Typfull. Uttrycksfullt huvud, väl burna öron, mellanbruna ögon, kunde vara ngt mer utfylld under 

ögonen, lätt rosa i munnen, bra överlinje & kors, mkt bra front, bra benstomme & vinklar. Rör sig utm. 

m stark rygg. 

Chkl kv Exc, chkl kk 1 CK, BTKL 1, BIM  Ägare: Angelica klavbäck 

SE UCH Sjöwildas Missy Eliot   S68288/2007  f: 2007-10-29 

Välskuret huvud m bra proportioner, bra öron & ögon, harmoniskt uttryck, bra nosparti, lätt rosa i 

munnen, välutvecklad front, kunde ha ngt mer benstomme till storleken, bra kors. Rör sig kort & 

skulle ha mera kraft bak & trampar igenom fram, för dagen ej i bästa päls. Välvisad. 

Chkl kv VG    Ägare: Maria-Helen Andersson 



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

Huvud m bra proportioner, lätt rosa I munnen, välburna öron, ngt ljusa ögon, välkroppad m bra 

skulderläge, ngt stel overarm, bra benstomme & vinklar. Rör sig m mkt bra kraftfulla steg, bra päls. 

Chkl kv Exc, chkl 2 CK   Ägare: Elise von Holten 

Veteranklass tikar 

SE UCH Fairytoll’s Gorakiki Walking Stick SE45501/2007 f: 2007-0-09 

8-årig veteran. Välskuret huvud, välburna öron, mkt bra nosparti, fortfarande välkroppad m bra front, 

bra benstomme & vinklar, tåvid, mjuka mellanhänder. Rör sig utm. för åldern. Gratulerar till en väl 

bibehållen veteran. Bästa veteran! 

Vetkl kv Exc, vetkl kk 1 CK, BTKL 4  Ägare: Maria Andersson 

Sjöwildas Glitter   S14170/2006  f: 2005-12-14 

Snart 10-årig veteran. Substansfull. Välskuret huvud & har fortfarande glimten i ögat, mörka ögon, bra 

nosparti, håller fortfarande ihop i kroppen, tillr. benstomme välkroppad. Rör sig mkt bra trots sina år. 

Gratulerar till en väl bibehållen veteran! 

Vetkl kv Exc, vetkl kk 2 CK   Ägare: Annakarin Rydén 

 

Uppfödarklass 

Lejonhjärta  

2 kombinationer, mkt stor typlikhet, syns att det finns ett gott & nära släkskap, 3 individer m bra 

substans, en är för dagen ngt lättae. 

gratulerar till ett mkt gott uppfödar resultat. Lycka till! 

Plac 2 Hp 

Dragongårdens 

4 kombinationer, stor typlikhet i huvud & uttryck vilket tyder på en homogen bakgrund, bra 

benstommar & kroppar & sunda rörelser. Gratulerar till ett utm. uppfödar resultat. Lycka till! 

Plac 1 Hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


