
 

Novéns Justice for all, aka Winston 
Regnr: SE32895/2020 

                                            
Född 200422 

 

Winston föddes hos Elisabeth och Lars på Novéns kennel i Vellinge. Sedan 8 veckors ålder lever han med sin flock i en villa på landet ett par 

mil från Göteborg. Flocken består av ytterligare tre hundar samt matte Mia Maria Bernspång och husse Dan Bernspång. Till flocken hör även 

de utflugna barnen samt Winstons handler Maria och hennes familj. Maria är mattes svägerska och Winston stortrivs att gå i ringen med 

henne. Matte och hundarna är hemma på dagarna och Winston älskar långa skogspromenader, att ströva fritt i den kuperade trädgården 

eller att rusa omkring och busa med valpen och unghunden. Att få klura ut hur man skall hitta godiset eller annan hjärngympa är något som 

gör Winston glad och tillfreds. Han har stor integritet och en god förmåga att koppla av. När övriga hundar vill gå in ligger Winston gärna kvar 

i trädgården på favoritplatsen, där spanar han lugnt och värdigt ut över ”sina ägor”. På kvällarna kan han ena stunden gosa med husse och 

matte i soffan för att nästa stund tycka att det räcker och istället gå och lägga sig själv i sovrummet i andra änden av huset. Winston vet vad 

han vill, är tydlig men också lyhörd för vad som förväntas av honom. Han är en trygg, trevlig och behaglig shiba som lätt blir omtyckt.  

 

Hälsa mm 

Winston är helt frisk, har aldrig haft några hälsoproblem. Fullvaccinerad. Testiklar ua. HD A+A  220822.  

BPH-test bokat i maj -23. 

 

Utställning. 

Winston ställdes ut i Växjö nov -22 med Excellent. 

På Mydog -22 fick han Cert samt reserv-cacib. Nedan syns omdömet från Mydog 22.  

 
#4295 NOVEN'S JUSTICE FOR ALL  

SHIBA, Hane, Öppen klass  

Excellent1aCK, reserv-cacib 

Kritik  

Excellent bite, type and construction, nice typical head, excellent ears and asiatic eyes, excellent front and rear, excellent tailset, coat and urajiro, excellent mover  

Domare: JOUANCHICOT CHRISTIAN 

 

Vi planerar att ställa ut Winston ett flertal gånger under 2023. Bland annat Malmö 8 april, Tvååker, Växjö och Stockholm. 

 

För intresse och frågor maila, ring eller smsa till Mia Maria Bernspång. mbernspang@gmail.com, 0708-588980 
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