
Datum: 2011-07-29 

Ransäter 2011-07-29 Domare: Byström Thord 

Valpklass 

Hanar 

Lejonvinden´s Arkan Of Teddybears SE18010/2011 f: 2011-01-08 

Trevlig mask hanvalp, bra mask, ngt ljusa ögon, bra hals, välkroppad för åldern, bra över o 

underlinje, normalt vinklad, passande benstomme, rör sig med bra för åldern, bra svanshålln., 

välvisad 

Valpkl 1 m HP Bästa Valp Ägare: Hallgren Gunilla 

 

Unghundsklass 

Hanar 

Wänerlands K-man Gode S86757/2009 f: 2009-11-12  

Mask hane, kraftfullt huvud, väl könspräglad, bra pigment o mask, bra ansatta öron, kraftfull hals, 

välkroppad, ngt knappt vinklad bak, bra benstomme, kunde vara fastare i fronten, rör sig bra fr 

sidan, välvisad. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ägare: Andersson Lisbeth 

 

Go-And-Go S82449/2009 f: 2009-07-16 

Mask hane, utm. Typ, väl könspräglad, ngt uppbruten mask bra, bra substans i kropp aning knappt 

vinklad bak, bra benstomme, bra pals o färg, kunde vara ngt fastare I fronten, rör sig väl fr sidan, 

välvisad, Champion idag 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m Ck Bhkl 2 Cert CACIB Ägare: Joelsson Elisabeth 

 

Leonskall´s Kizz Me Claz S30478/2009 f: 2009-03-23 

Mask hnae, kraftfullt huvud, väl könspräglad, bra pigment o mask, bra ansatta öron, kraftfull hals, 

välkroppad, bra vinklad, kunde vara ngt högre på sina framben, bra päls o färg, rör sig ngt trångt 

bak, tillr fast i fronten. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ägare: Hansson Ann-Katrin 

 

Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f: 2009-02-10 

Mask. hane, kraftfullt huvud, bra uttr. Kunde ha ngt mörkare ögon, välburna öron, bra hals prop. 

kropp med bra substans bra vinklad, passande benstomme för dagen ngt ur päls, bra färg rör sig 

bra tillräkligt fast i fronten. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m Ck Bhkl 1 CACIB BIM Ägare. Svedugård Pia 

 

Sjöwildas Eminem S88287/2007 f: 2007-10-29 

Mask hane, uttrycksfull bra mask, bra hals, välkroppad, bra kors, markerat förbröst, bra vinklad, 

kraftig benstomme, kunde vara fastare i sin front, bra päls o färg. 

Ökl kv Exc Ägare: Blom Annelie 

 

Skjaergaardens Casino Hard Rock N19069/07 f: 2007-07-21 

Väl balanserad hane, kraftfullt välskuret huvud, ngt uppbruten mask, bra hals, substansfull kropp, 

bra kors, goda vinklar, kraftig benstomme, bra päls o färg, rör sig sunt o välvisad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 m Ck Bhkl 3 R-Cert Ägare: Dyrseth knut Edvin 

 

Skjaergaardens Handsome Valentine N06783/08 f: 2008-02-11 

Mask hane, kunde önksa kraftfullare huvud, bra mask, mörka ögon, bra hals prop. Kropp kunde ha 

ngt mer förbröst, tillräkligt vinklad, för dagen ngt ur päls bra färg, ngt lösa armbågar, rör sig bra, 

välvisad. 

Ökl kv Exc Ägare: Frisvoll Björnar& Ann-Karin 

 

RUch Skjaergaardens Valentine Rua Solell RKF2256471 f. 2008-02-11 

Mask hane, väl könspräglad, tillr kraft i huvud, bra mask, kraftfull hals, tillräckl. Kroppad, bra kors, 

goda vinklar, för dagen ngt ur päls, bra päls rör sig ngt marktrångt fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ägare: Romanova Natalia 

 



 

Championklass 

Hanar 

NORDuch Vallonsbygdens Born To Run S12471/2006 f: 2005-12-13 

Stor mask hane, bra uttr, bra mask, bra hals, välkroppad, kunde vara ngt kortare, bra kors, 

normalt vinklad, bra benstomme, för dagen ngt ur päls, rör sig med ett bra steg, tillräkligt fast. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 m Ck Ägare: Sjöberg Monica 

 

JWW-10 SEuch  

Vallonbygdens Crazy In Beer S22667/2009 f: 2009-03-08 

Mask hane, väl könspräglad, bra mask, kraftfull hals, mkt bra prop i kroppen, bra kors, bra 

benstomme, bra päls o färg, rör sig ngt löst o marktrångt fram, välvisad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 m Ck Bhkl 4 Ägare: Sjöberg Monica, Eriksson Catrin 

 

Juniorklass 

Tikar 

Miss Kelly´s Bad Romance SE37903/2010 f: 2010-05-10 

Fem tik, bra mask kunde ha ngt kraftfullare huvud, bra hals, saknar ännu substans i kropp, bra 

kors, outvecklat förbröst, knappt vinklad, kunde ha mer benstomme, för dagen ur päls, goda 

rörelser, trevligt temperament, välvisad. 

Jkl kv Good Ägare: Wiberg Catarina 

 

Miss Kelly´s Dance Freak SE37905/2010 f: 2010-05-10 

Fem tik, mellanbruna ögon, kunde ha kraftfullare huvud, bra ansatta öron, bra hals, tillräkligt 

kroppad, för åldern bra kros, ngt brant skuldra o överarm, ganska bra vinklad bak, tillräkligt pälsad 

bra färg, kunde vara ngt fastare i rörelse, välvisad. 

Jkl kv Very Good Ägare: Söderlund Pernilla 

 

Unghundsklass 

Tikar 

Knatteberg´s Christmas Angel SE10162/2010 f: 2009-12-25 

Fem tik, trevligt uttr, bra mask, bra hals prop kropp, bra kors, markerat förbröst, tillräkligt vinklad, 

mkt bra benstomme, väl samlade tassar, bra pälso färg, rör sig med ett bra steg, bra temp, 

välvisad. 

Ukl kv Exc Ukl kk 2 Ägare: Kvarnström Martin 

 

NORD JV-10  

Lejonvinden´s Yummi Yam Yam SE12713/2010 f: 2009-12-15 

Mkt tilltalande fem tik, mkt trevligt uttr, bra mask, välburna öron, mkt bra hals, utm prop i kropp, 

tillräkligt vinklad, bra benstomme, bra päls o färg, rör sig sunt o harmoniskt, utm päls o färg. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 m Ck Btkl 2 Cert R.CACIB Ägare: Junehall Lindberg Jessika 

 

Öppenklass 

Tikar 

Bölelejonet Nicki S24183/2008 f: 2008-02-11 

Fem väl könspräglad tik, bra mask, mörka ögon, kraftfull hals, välkroppad m bra kors o förbröst, 

bra vinklar o benstomme, bra päls o färg, rör sig mkt bra med bra fasthet, välvisad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 m Ck Ägare: Joelsson Elisabeth 

 

La Dolce Luna�s Mega Harmonny-Me S39045/2009 f: 2009-05-11 

Fem tik tilltöande trevligt uttr, bra mask, ädel hals, prop kropp med bra substans, bra kors, väl 

markerat förbröst, bra vinklar o benstomme, fina tassar, bra päls o färg, rör sig väl men kunde vara 

ngt fastare i fronten. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m Ck Btkl 3 R-Cert Ägare: Eriksson Agnetta 

 

La Dolce Luna´s Superdan`s-Me S48835/2007 f: 2007-06-16 

Fem tik, bra uttr, ngt lätt underkäke, mkt bra hals, sunstansfull kropp, bra kors, markerat förbröst, 



bra vinklar, utm benstomme, bra pälskondiiton, snygg färg, rör sig ngt marktrångt, välvisad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ägare: von Holten Elise, Mosby Tone 

 

Lejonvinden´s Try Me Of Teddybear S11797/2009 f: 2008-11-23 

Fem tik, mörka ögon, bra mask, kunde ha ngt batter pigment I munnen, bra hals prop kropp, bra 

substans, markerat förbröst, bra vinklad, kunde vara något högre på frambenen, bra päls o färg, 

rör sig ngt marktrångt fram. 

Ökl kv Exc Ägare: Hansson Ann-Katrin 

 

EUW-10 RUch SLOch UKRch 

Rus Soleil Alergia RKF2457004 f: 2009-01-13 

Stor fem tik, bra uttr, kunde ha ngt stramare ögonränder, bra mask, ädel hals, bra substans i 

kropp, kunde ha mer förbröst, aningen knappt vinklad, mkt bra benstomme, för dagen ngt ur päls, 

rör sig med bra fasthet, välvisad. 

Ökl kv Exc Ägare: Romanov Natalie 

 

Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f: 2009-03-08 

Fem tik, uttrycksfull bra pigment o mask, ädel hals, prop kropp, tillr förbröst, bra vinklar bak, 

kraftig benstomme, bra päls o färg, rör sig väl ngt lös i fronten, välvisad. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ägare: Trouin Jennie 

 

Championklass 

Tikar 

SEuch Domptörerna´s Windstar S50848/2006 f: 2006-07-06 

Fm tik, uttryckfeull väl könspräglad, bra mask, bra hals, prop kropp, bra substans, markerat 

förbröst, bra vinklar passande benstomme, för dagen ur päls, bra färg, bra svanshållning, kunde 

vara fastere i fronten, välvisad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 m Ck Ägare: Jansson Anneli 

 

C.I.B FIuch FI V-09 NO V-07 NORDuch NORD V-09 

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f: 2004-08-02 

Tilltalande championtik, bra prop i kropp, kratfullt huvud, vackert uttr, mörka ögon, bra mask, mkt 

bra hals, bra kors markerat förbröst, tillr vinklad, kraftig benstomme, bra päls o färg, rör sig bra 

men kunde vara fastare i fronten, välvisad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 m Ck Btkl 1 CACIB BIR Ägare: Eriksson Catrin 

 

JWW-10 SEuch  

La Dolce Luna´s Mega Heavenly-Me S39046/2009 f: 2009-05-11 

Fem tik, kunde ha mörkare ögon, bra mask, välansatta öron, bra hals, substansfull kropp, bra kors, 

markerat förbröst, goda vinklar, bra benstomme, ngt �urbarrad� för dagen, rör sig med bra 

spänst, välvisad. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 m Ck Ägare: Andersson Carina 

 

Veteranklass 

Tikar 

SEuch SE VCh Teamaides Fröken Fräken S30268/2003 f: 2003-03-24 

Fem tik, mkt bra uttr, bra pigment, mkt bra hals, prop kropp, bra substans, bra kors, bra vinklad, 

stark bra rygg, bra päls o färg, veterantik i utm kondition, mkt sunda rörelser, välvisad. 

Vetkl kv Exc Vetkl kk 1 m Ck Btkl 4 Bästa Veteran 

Ägare: Utbult Christina  

 


