Ransäter 2013-07-28

Domare: Staunkjaer Ole
Juniorklass
Hanar
Hagelstormen’s On The Road Again
SE56801/2012
f: 2012-09-23
10 mån bra storlek kunde ha kraftigare nosparti, bra uttryck o bett, välansatta öron, bra hals överlinje,
ska bli mer parallell i fronten, bra vinklar bak, välansatt o bra svans, kunde ha lite mer massa i kropp o
benstomme, är lite mager för dagen, bra färg, lite mer päls.
Jkl kv Very Good Jkl kk 4
Äg: Hagelberg Mirella
Lejonshines Absolute Power
SE25193/2012
f: 2012-02-25
17 mån bra storlek, prima huvud o uttryck, bra bett, välansatta öron, kunde ha en aning mer hals, skall
bli mer parallell i fronten, prima överlinje, kunde ha lite mer vinklar bak, härlig massa i kropp o
benstomme, bra päls o färg, rör sig bra önskar mer drive.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl 3 R-Cert
Äg: Englund Eva
Sandiana’s Perfect Day
SE26231/2012
f: 2012-03-17
16 mån, bra storlek, kunde ha lite kraftigare nosparti, prima skalle, välansatta öron, bra skalle, bra hals
överlinje, kunde vara aningen kortare i länden normal välvinklad acceptabel massa i kroppen skall bli
fastare i fronten prima färg o päls rör sig med härligt steg.
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Westpahl Ingela
Skjaergaardens Profumo Di Chainti
SE409332/2012
f: 2012-02-01
17 mån Prima storlek bra huvud o uttryck Bra bett prima hals är för rak, lös o fransysk i fronten kunde
ha strammare överlinje normala vinklar bak bra massa i kropp o benstomme rör sig med bra steg men
ngt trångt o löst Bra färg o päls
Jkl kv Very Good Jkl kk 3
Äg: Zackrisson Eklund Kirti
Unghundklass
Hanar
Drömbjörnens Djingis Khan
SE61711/2011
f: 20122-1025
21 mån bra storlek skall ha ett bättre uttryck nosparti bra uttryck ngt smal underkäke bra hals o front
kunde ha bättre överlinje för långt fallande kors för hög svans skall ha mer massa i kropp bra
benstomme acceptabel färg o päls rör sig trångt.
Ukl kv Good
Äg: Henriksson Sunni
NO JV-12 Duvagårdens True Trophy
SE55238/2011
f: 2011-08-23
2 år bra storlek välutfyllt nosparti lite för grov o rund i skallen, bra hals, överlinje, kunde vara mer
parallell i fronten välvinklad bra massa i kropp o benstomme rör sig bra bak ngt löst fram prima färg o
päls.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 4
Äg: Randi Breivik
Öppenklass
Hanar
Lejonvinden’s Åtrå Of Teddybear
SE16014/2011
f: 2011-01-08
Kraftigt byggd hane bra storlek, prima huvud o uttryck, bra bett, acceptabel front men kunde vara mer
parallell skall ha stramma överlinje o lite mer vinklar önskvärt, härlig massa i kropp acceptabel
benstomme bra färg o päls rör sig med acceptabla steg men lite för trångt

Ökl kv Exc Ökl kk 2

Äg: Nilsson Tina

Leonskall’s Kizz Me Goliat
S30481/2009
f: 2009-03-23
Mkt välbyggd hane kunde ha lite mer massa i kroppen prima huvud o uttryck bra hals härlig överlinje
välvinklad kunde vara lite stramare i fronten bra färg accept päls rör sig med härligt steg
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Bhkl 2 Cert R-Cacib
Äg: Karlsson Kathy
Championklass
Hanar
Fablernas Michelin Gubben
SE38814/2010
f: 2010-04-09
Härlig typ prima storlek mkt välbyggd bra hals lite för rak i fronten härlig överlinje välvinklad bak
korrekt massa i kroppen o benstomme flott päls o kondition rör sig med härliga steg. Bra framvisad
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 CACIB BIR
Äg: Joelsson Elisabeth

Juniorklass
Tik
Lejonshines Black Heart
SE25189/2012
f: 2012-02-25
17 mån Acceptabel storlek skall ha mer typiskt huvud för kort o snipigt nosparti för kort skalle bra
uttryck o bett bra hals skall få ett bättre överlinje för kort i ryggen o skall ha mer vinkla prima färg bra
päls kunde röra sig med mera drive
Jkl kv Good
Äg: Levin Anneli
Sandiana’s The Center Of The Heart
SE26237/2012
f: 2012-03-17
16 mån bra storlek prima huvud o uttryck bra bett bra hals o överlinje skall bli stramare o parallell i
fronten prima benstomme kunde ha mer massa i kroppen rör sig med bra steg är pälsfattig för dagen
Jkl kv Very Good Jkl kk 1
Äg: Utbult Christina

Unghundklass
Tikar
Hagelstormen’s Champagne Shower
SE29719/2012
f: 2012-03-21
1 ½ år bra storlek kunde ha kraftigare nosparti bra bett o uttryck bra hals o front skall ha en stramare
överlinje ngt överbyggd kunde ha lite mera vinklar bak bra massa i kroppen acceptabel benstomme bra
färg acceptabel päls rör sig bra
Ukl kv Very Good Ukl kk 2
Äg: Hagelberg Mirella
Lejonvinden’s Ögonglimt
SE63278/2011
f: 2011-11-23
20 månader bra storlek välfyllt nosparti kunde ha en aning mer stop prima uttryck o bett bra hals är för
vi i fronten bra överlinje är för lång i länden normala vinklar bra massa i kroppen o benstomme rör sig
bra bak men löst fram prima färg o päls
Ukl kv Very Good Ukl kk 1
Äg: Olafsson Nordin Marita

Öppenklass
Tikar
Lejonhjärta Auregia
SE52548/20110
f: 2010-07-06
3 år bra storlek välbyggd kunde ha lite kraftigare nosparti bra bett o uttryck bra hals o front bra
överlinje välvinklad bra massa i kroppen kunde ha mer benstomme prima färg bra päls rör sig mkt
parallellt o bra steg
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl 2 R-cert R-Cacib
Äg: Lerjèus Annette
Lejonskall’s Numera Drömbjörn
SE51209/2011
f: 2011-07-18
2 är bra storlek prima huvud bra uttryck o bett bra hals lite för vid i fronten kunde ha en bä överlinje
normala vinklad prima massa i kropp o benstomme bra färg acceptabel päls lite för krullig rör sig med
bra steg
Ökl kv Exc Ökl kk 3
Äg: Hansson Ann-Katrin
Mathoaka’s Sunshine In Your Eyes
SE18763/2012
f: 2012-02-09
Stor kraftig tik välbyggd bra huvud o uttryck bra bett prima hals o överlinje normal vinklad bra
benstomme bra färg acceptabell päls lite för mager för dagen rör sig med härligt steg lite för hög svans
Bra framvisad
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck Btkl 1 Cert Cacib BIM
Äg Petré Ann-Cahrlott
Veteranklass
Tikar
Hagelstormen’s X-Tra Evita
SE16062/2005
f: 2005-01-22
8 ½ år veteran i prima kondition bra huvud kunde ha lite kraftigare nosparti flott bett prima massa i
kropp o benstomme rör sig bra bra färg acceptabel päls
Vetkl Exc Vetkl kk 1 Ck Btkl 3 BÄSTA VETERAN
Äg: Daggert Linnea

