
Ransäter 2007-07-29 

Domare Diane Anderson 

 

Hanar 

 

Domptörerna’ s Roadrunner S50845/2006 f. 060706 

Mkt vacker unghane rakt igenom. Mkt sund. Prima huvud & uttryck med svart maks. Mörka ögon. Prima 

vinklar. Redan djupt bröst. Prima benstomme. Vacker päls för åldern 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Bhkl 3 Äg. Anneli Jansson 

 

Lejonklippans Viktory Tilly S61813/2006 f. 060903 

Behöver kraftigare benstomme ännu väldigt valpiga rörelser bra päls & färg. Ännu smal i skalle en aning 

ljusa ögon, behöver mkt tid 

Junkl 2 Äg. Elisabeth Hallstensson 

 

Teamaides Kapten Krok S55808/2006 f. 060719 

För dagen mister han proportioner p.g.a att han är mkt tunn sent utvecklad, bortsett från huvudet som 

är mkt bra, korret päls, ännu ganska trång i rörelser 

Junkl 2 Äg. Birgitta Johansson 

 

Fablernas Beautiful Boy af Zeguma S53891/2005 f. 050804 

Typisk unghane behöver lite mer kropp men mkt bra benstomme. Bra hals & resning mask huvud bra 

pälskvalité långt steg 

Ukl 1 Ukk 3 HP Äg. Eva Englund 

 

Fablernas Nice Rebell S53897/2005 f. 050804 

Mkt snygg & välutvecklad prima hals & resning kompakt utm benstomme & vinklar bra huvud för ålder, 

prima temperament osedvanligt snygga rörelser mkt bra presenterad 

Ukl 1 Ukk 1 CK Bhkl 1 Cert BIM Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Furudalens Blended Boy S33470/2006 f. 060317 

Mkt harmonisk helhet i stående & gående, mkt typiskt huvud, prima vinklar & resning mkt vacker päls 

välpresenterad har en mkt lovande framtid 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Bhkl 4 Äg. Eva Olsson 

 

Vallonbygdens Born To Run S12471/2006 f. 051213 

Kraftig men elegant helhet förstörs av väldigt kort päls. Mkt maskulint & kraftigt huvud aning ljusa ögon, 

parallella rörelser, ganska ringlad svans 

Ukl 2 Äg. Monica Sjöberg 

 

Ann’ s Lions Kartanon Renki S17462/2005 f. 041114 

Helhet förstörs av svansen som är alltför glad, bra nosparti men ganska smal skalle mkt bra vinklar & 

bröstdjup bra rörelser men ganska svag mellanhand, ljusa ögon 

Ökl 2 Äg. Frida Laeskogen 

 

Blizzmajazz Lord Finesse S64241/2004 f. 041019 

Kraftig utm benstomme & kropp normalt vinklad, maskulint kraftigt nosparti ganska smal skalle bra 

steglängd men önskar mer typisk svans, utm resning 

Ökl 1 Ökk 4 Äg. Jenny Bergdahl  

 

Bölelejonet Clay S15676/2005 f. 050104 

Harmonisk kraftig benstomme normalt vinklad utm bröst & huvud aning ljusa ögon, mkt bra rörelser från 

sidan vacker päls för årstiden 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Bhkl 2 Äg. Helena Nylin 

 

Gep’ s Big Bears Champ Bear S19071/2005 f. 050123 

Mkt snygg profil i stående men önskar bätter svans, utm vinklar ännu lite ostabil i bakfötterna bra huvud 

kunde vara lite torrare verkar ung & ofärdig 

Ökl 1 Ökk 3 Äg. Catarina Hagerö 



 

NUCH Lövelidens Eron N03700/05 f. 050204 

Kunde haft en aning bättre benstomme annars kompakt & kraftig utm front sommarpäls utm huvud & 

uttyck mörka ögon mkt bra presenterad sund 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Äg. Hilgjerd & Vegard Nordmo 

 

Sannkökans Loke S21002/2003 f. 030304 

Kraftig benstomme mkt bra kropp & huvud bra frambensvinklar ganska bra bak, utm temperament men 

p.g.a avfallande kors lite ineffektiv bak bra päls 

Ökl 2 Äg. Anna Persson 

 

SUCH Bölelejonet Yannek S23498/2002 f. 020227 

En champion som försvarar sin titel harmonisk, bra steg mkt bra presenterad 

Chkl 2 Ck Äg. Monica Sjöberg 

 

SUCH Fablernas Nalle-Phu S46382/2001 f. 010707 

En mkt vacker champion harmonisk rakt igenom mkt rastypiskt huvud kunde vara en aning mer mask 

vacker päls bra presenterad 

Chkl 1 Ck Bhkl R Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Tikar 

 

Bölelejonet Gemma S66041/2006 f. 061005 

För dagen ganska avpälsad en stor tik som tar tid mkt sött temperament bra vinklar, mkt avfallande kors 

mkt bra pälskvalité för åldern 

Junkl 2 Äg. Marianne Lindgren 

 

Domptörernas Windstar S50846/2006 f. 060706 

Mkt vacker rakt igenom harmonisk fantastisk kropp för åldern med mkt bredd över ryggen, prima 

vinklar, utm bröst kraftigt fem huvud för åldern, sunda & effektiv 

Junkl 1 Junkk 1 Ck Btkl R Äg. Anneli Jansson 

 

Fablernas Desperado Manga S21547/2006 f. 060206 

Behöver mer ringträning annars mkt feminin, elastiska & fria rörelser, mkt bra proportioner hals & 

resning vackert huvud  

Ukl 1 Ukk 4 Ck Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Fablernas Very Charming Rebell S53893/2005 f. 050804 

En mkt vacker ungtidk, tvärs igenom rastypisk, mkt vacker hals & hållning, prima huvud & uttryck en 

blivande stjärna 

Ukl 1 Ukk 2 Ck Btkl 3 Äg. Annlie Jansson 

 

Leonskall’ s Härliga Hebe S12825/2006 f. 051205 

Välutvecklad borsett från bakpartiet som är trångt, typiskt för åldern prima frambensvinklar mkt bra 

benstomme kompakt vackert huvud mörka ögon 

Ukl 1 Ukk R Äg. Kathy Karlsson 

 

Sjö Björnens Diva-Di-Leva S58315/2005 f. 050905 

Mkt vacker & rastypisk ungtik bör vara en kommande stjärna, prima vinklar, mkt kraftigt men feminint 

huvud utm uttryck prima rörelser vacker päls mkt bra presenterad 

Ukl 1 Ukk 1 Ck Btkl Opl Äg. Pia Hemming 

 

Villmobackens Eternal Flame S20495/2006 f. 060206 

Mkt vacker & reslig tik allt står i proportion prima vinklar & bröst mkt vackert & rastypiskt huvud. Mörka 

ögon, långt steg snyggt presenterad 

Ukl 1 Ukk 3 Ck Äg. Liv Lundmark 

 

Birkabazze’ s Farancia S23709/2005 f. 050323 

Högställd men med bra kropp ganska smal över ryggen & trång bak verkar ung önskar bättre vinkling 



fram & bak mkt bra huvud önskar lite bättre pigment, önskar bättre svansföring speciellt för en tik 

Ökl 2 Äg. Cecilia Larberg 

 

Fablernas Big Friend S66536/2004 f. 041021 

Utm front & bröst, vackert huvud bra hållning, ganska rakt vinklad bak men brukar sina bakben väl, mkt 

rastypisk profil 

Ökl 1 Ökk R Äg. Saari Tuula 

 

Fablernas Esmerallda S46381/2001 f. 010707 

Mkt kraftig & feminin bred överlinje utm vinklad, prima huvud, allt står i proportion kraftig päls 

Ökl 1 Ökk 2 Ck Btkl 4 Äg. Elisabeth Joelsson 

 

Hagelstormen’ s X-Tra Evita S16062/2005 f. 050122 

En mkt typisk tik bortsett från ngt ljusa ögon, det stör helheten bra bröstdjup ganska lång länd, fria 

rörelser aningen svag mellanhand bra pälskvalité 

Ökl 2 Äg. Helena Daggert 

 

Kusbolejonet Interesting Dream S55347/2004 f. 040802 

Mkt kraftig kraftigt huvud som står i prop och är feminint utm benstomme & vinklar snygg päls 

välpresenterad sund snyggt uttryck p.g.a mkt mörka ögon 

Ökl 1 Ökk 3 Ck Äg. Catrin Eriksson 

 

Lorebergs Queenie Pie S37000/2005 f. 050416 

En vacker kropp ganska lång & lätt i nospartiet bra vinklar bred rygg, mkt snygg profil i gående lite trång 

mkt bra presenterad mörka ögon 

Ökl 1 Äg. Kriti Zackrisson 

 

Soldronningens Primadonna S46659/2004 f. 040407 

Välbyggd med goda prop men i mkt kort päls som är typiskt för årstiden bra benstomme, stram lite lösa 

fötter annars bra rörelser bra huvud lite lågt ansatta öron en aning ljusa ögon 

Ökl 1 Äg. Ann-Katrin Hansson 

 

Teamaides Fröken Fräken S30268/2003 f. 030324 

Mkt kraft & fin tik kunde haft en aning mer feminint huvud, utm proportioner, bröstdjup & bredd över 

ryggen, sund & effektiv  

Ökl 1 Ökk 4 Ck Äg. Christina Utbult 

 

Teamaides Incredible Ida S19823/2005 f. 050204 

Mkt kompakt pga pälsen verkar hon lite högställd utm benstomme, harmoniskt vinklad bra huvud 

bortsett från en aning ljusa ögon. Verkar ung & ofärdig 

Ökl 1 Äg. Susanna Johansson 

 

Villmovackens Don’ t Think Twice S27985/2001 f. 010412 

En vackert presenterad kraftik tik, härligt uttryck utm bröstdjup & förbröst aning svag mellanhand 

annars sund.  

Ökl 1 Ökk 1 Ck Btkl 2 Cert Äg. Marina Fredriksson 

 

DKUCH SUCH Blizzmajazz Jazzmatazz S64244/2004 f. 041019 

En mkt vacker championtik kraftig mkt rastypisk, långt fritt steg vackert presenterad 

Chkl 1 Ck Äg. Jenny Bergdahl 

 

Dragongårdens Lilla Sjöjungfrun S58954/2001 f. 011205 

En kraftig men elegant champion som försvarar titeln, mkt bra huvud, mörka ögon sund från sidan, bra 

presenterad 

Chkl 2 Ck Äg. Petra Junehall 

 

Remröds Moya Loherii S48017/98 f. 980816 

Mkt vacker tik men är tyvärr halt mkt idag, kraftig rakt igenom mkt rastypisk vacker päls bra 

presenterad 



Vetkl KEP Äg. Kathy Karlsson 

 

FINUCH SUCH Ögonfröjdens Brilliant Lady S22516/99 f. 990305 

Vacker veterantik i fantastisk kondition kraftig med mkt feminint priva huvud & uttryck snygg hals & 

förbröst, bred kraftig kropp utm resning & rörelser 

Vetkl 1 Ck Btkl 1 BIR Äg. Monica Haglöf 

 

Uppfödargrupp 

Kennel Fablernas 

Mkt vackra & rastypiska från huvud till svans världsklass utm könsprägel bästa grupp 

Uppfkl 1 Hp Uppfödare: Elisabeth Joelsson 


