Ransäter 2015-07-26

Domare Martin Johansson
Valpar
Hanar

Hagelstormen’s Suprice Suprice
SE59205/2014
f. 2014-10-28
Lovande hane, välskuret huvud, lite framskjuten i fronten, bröstkorg i naturlig utveckling, bra
tassar, korr vinklad bak. 8 mån, rör sig väl för åldern, bra päls & temp. Bästa valp!
Valpkl. 1 Hp
Äg. Linnéa Daggert
Ögonglimtens A Kind Of Magic
SE59551/2014
f. 2014-11-22
Mask. rejäl hanvalp, ljusa ögon, rejäl stomme, bra bröstkorg för åldern, lite brant i korset, knappa
vinklar bak, rör sig med tillr. steg men blir underställd och välver länden, bra päls & färg.
Valpkl. 3
Äg. Maritha Nordin
Ögonglimtens No One But You
SE59548/2014
f. 2014-11-22
Välskuret huvud med mörka fina ögon, bra stomme, bra bröstkorg, lite brant i korset, ngt knappa
vinklar bak, bra tassar, rör sig med tillr. steg, men blir underställd och stel bak. Bra päls & temp.
Valpkl. 2 Hp
Äg. Björn Kjörsvik

Hanar
Juniorklass
Aleomas First Guy For Us
SE54460/2014
f. 2014-09-26
Maskulint välskuret huvud med ljusa ögon, ännu tunn i fronten, bra längd på bröstkorgen, brant i
korset, lite knappa vinklar bak, ännu lös i fronten, rör sig med tillr. steg, men blir lite underställd
bak. Trevligt temperament.
Jkl Excellent, Jkk 1
Äg. Mats Hall
Dragongårdens Express Yourself
SE29747/2014
f. 2014-04-19
Välskuret huvud, ljusa ögon, ännu rejält tunn i fronten, bröstkorg i utv. Korrekt vinklad bak,
skulle behöva vara lite stramare i ryggen, rör sig fint från sidan, rejält urfälld, trevligt temp.
Jkl Very Good, Jkk 2
Äg. Patrik Lewander
Unghundsklass
Hagelstormen’s Maximal Styrka
SE55033/2013
f. 2013-09-19
Välskuret huvud, aningen djupt liggande ögon, bra front & bröstkorg, bra prop. Korr. vinklad
bak, fina tassar, ännu lite omogen i fronten, rör sig väl från sidan med bra stil, bra päls & temp.
Ukl Excellent, Ukk 2 Ck, Bhkl 4
Äg. Mirella Hagelberg
Häxeboets Ice-Age Sid
SE51445/2013
f. 2013-09-09
Välskuret huvud, ljusa ögon, bra storlek, bra hals & manke, lite platta tassar, tillr. vinklad bak,
bra prop. Rör sig med bra steg från sidan, lite slarvigt fram & bak, bra färg & päls, trevligt temp.
Ukl Excellent, Ukk 3
Äg. Anne-Lie Skau

Lempileijonan Itse Kateudenpistos
SE18688/2014
f. 2013-10-17
Rejäl hane, välskuret huvud, rejält ljusa ögon, bra hals & front, rejäl bröstkorg, stark rygg, lite
knappt vinklad bak, rör sig med tillr. steg men skulle ha lite stramare rygg, blir lite tung i sin
aktion, bra päls & färg, trevligt temp.
Ukl Very Good, Ukk 4
Äg. Anne Marie Krigh
SE JV-15
Mohinhi’s Quattro Of Quality
SE18060/2014
f. 2014-01-27
Välskuret huvud, ljusa ögon, bra prop. Korr. vinklad bak, rör sig mkt väl, bra päls & färg.
Ukl Excellent, Ukk 1 Ck, Bhkl 2 Cert R-CACIB
Äg. Maria Gustafsson
Öppen Klass
Hjältarnas Skumbanan
SE29087/2011
f. 2011-04-03
Välskuret huvud, ljusa ögon, bra skuldra & bröstkorg, lite brant i korset, knappa vinklar bak, rör
sig med bra steg, aningen underställd bak men kunde ha lite mer attityd
Ökl Excellent, Ökk 1 Ck, Bhkl 3 R-Cert
Äg. Gro Og John Kolbjørnsen, Norge
Championklass
SE UCH
Lejonvinden’s Åtrå Of Teddybear
SE16014/2011
f. 2011-01-08
Välskuret huvud, ljusa ögon, bra front & skuldra, kunde vara en aning fastare i ryggen, aningen
brant kors, korr. vinklad bak, bra storlek, rör sig lite trångt både fram & bak, rör sig bra från sidan
men kunde ha lite mer attityd.
Chkl Excellent, Chkk 2 Ck
Äg. Tina Nilsson
NO UCH, NO V-14, NORD V-14, SE JV-13, SE V-14 -15, SE & FI UCH
Namupalan Bling Smack Chap
SE61544/2012
f. 2012-10-22
Välskuret huvud, aningen ljusa ögon, utm. storlek, bra hals & front, bra prop. Korr. vinklad bak,
rör sig balanserat och med stil, bra päls & temperament.
Chkl Excellent, Chkk 1 Ck, Bhkl 1 CACIB BIR
Äg. Jessika Junehall Lindberg
SE UCH, SE VCH
Sandiana’s Perfect Day
SE26231/2012
f. 2012-03-17
Välskuret huvud, ljusa ögon, aningen tunn i fronten, lite platta tassar, bra längd på bröstkorgen,
korr. vinklad bak, rör sig med bra steg från sidan men lite instabilt fram, bra päls & temperament.
Chkl Excellent, Chkk 3
Äg. Ingela Westphal
Tikar
Juniorklass
Shimani’s Hej H Acapella
SE47043/2014
f. 2014-07-27
Välskuret huvud med för dagen ett lite osäkert uttryck, bra hals & front, bra bröstkorg, aningen
brant kors, knappa vinklar bak, fina tassar, rör sig trångt bak men bra från sidan men påverkas lite
av att hon tycker situationen är lite jobbig.
Jkl Very Good, Jkk 1
Äg. Susanne Oscarsson

Unghundsklass
Dragongårdens Heavenly Dream
SE18441/2014
f. 2014-01-22
Tik med fina prop. & linjer, välskuret huvud, ännu lite kullrig i skallen, mörka fina ögon, bra
storlek, bra hals, lite utåtvriden fram, bra bröstkorg, rör sig väl från sidan med balaserat steg &
stil, ännu lite slarvigt fram, bra päls & temp.
Ukl Excellent, Ukk 1 Ck, Btkl 1 Cert CACIB BIM
Äg. Jessika Junehall Lindberg
Fablernas Ett X Två Med Utdelning
SE29411/2014
f. 2014-03-26
Välskuret huvud, mörka fina ögon, ännu lite tunn i front & bröstkorg, bra storlek, lite brant i
korset, knappa vinklar bak, ännu väldigt lös i fronten, rör sig väl från sidan, ej i bästa päls.
Ukl Excellent, Ukk 3
Äg. Camilla Barse
Fablernas Stridshemliga Vapen
SE52247/2013
f. 2013-08-20
Välskuret huvud, mörka fina ögon, bra front, kunde vara lite stramare i sin rygglinje, rör sig med
bra steg från sidan men kunde ha lite mer attityd, bra päls & temperament.
Ukl Excellent, Ukk 2
Äg. Lena Källström
Öppen Klass
Amazing Noisy’s Sakura af Nora
SE44803/2011
f. 2011-06-14
Välskuret huvud, mörka fina ögon, lite tunn i fronten, bra bröstkorg, kunde vara aningen stramare
i ryggen men bra vinkel bak, lite trång fram men bra steg från sidan, bra päls & temp.
Ökl Excellent, Ökk 2 Ck, Btkl 4
Äg. Lena Källström
Boyzone’s Mother Of Mercy
SE47172/2011
f. 2011-06-23
Välskuret huvud, mörka fina ögon, bra hals & front, bra bröstkorg, korr. vinklad bak, rör sig lite
trång bak, rör sig väl från sidan, bra päls & temperament.
Ökl Excellent, Ökk 3 Ck
Äg. Camilla Vilhelmsson
Bumbi-Bear
SE53106/2010
f. 2010-07-07
Välskuret huvud men ljusa ögon, bra hals, lite tunn i fronten, platta tassar, bra längd på
bröstkorgen, rör sig lite trångt fram, tillr. steg från sidan, men för dagen utan attityd.
Ökl Very Good
Äg. Dan Marberg
Dragongårdens Tequila Sunrise
SE20322/2013
f. 2013-02-24
Välskuret huvud, tik byggd på lite längre linjer, lite vek i fronten, bra längd på bröstkorgen, liten
tik, korr. vinklad bak, vevar lite fram men rör sig väl från sidan, väl öppen päls, trevligt
temperament.
Ökl Very Good
Äg. Owe Larsson
Fablernas Goodness Of Creation
SE37016/2013
f. 2013-04-27
Välskuret huvud, ljusa ögon, bra storlek, bra bröstkorg, lite brant i korset, tillr. vinklad bak, rör
sig med bra steg från sidan, bra stil, kunde dock vara aningen stramare i ryggen, bra temperament
Ökl Excellent
Äg. Susanne Oscarsson

Fablernas Ojojoj Do Not Forget Me
SE27347/2011
f. 2011-03-23
Välskuret huvud, mörka fina ögon, bra hals & front, lite platta tassar, visas i alltför högt hull,
tappar i ryggen & blir rullande i steget som annars skulle varit bra, bra päls & temp.
Ökl Very Good
Äg. Anneli Levin
Hjältarnas Pälsängel
SE38466/2012
f. 2012-05-11
Fin typ, välskuret huvud, en aning ljusa ögon, bra hals, lite vek i fronten, platta tassar, bra skuldra
& bröstkorg, aningen högt hull, tillr. vinklad bak, nystar lite fram, har ett bra steg men blir lite
tung & utan attityd, bra päls.
Ökl Very Good
Äg. Ulrika Szabo
Hjältarnas Sockerbit
SE29091/2011
f. 2011-04-03
Fin typ, lite smal i skallen & ljusa ögon, bra hals, lite vek i fronten, bra längd på bröstkorgen,
balanserat bakställ, instabil fram & bak, har tillr. steg med visar inte någon attityd, för dagen fin i
stående, bra päls & attityd.
Ökl Very Good
Äg. Ulrika Szabo
Lejonvinden’s Ögonglimt
SE63278/2011
f. 2011-11-23
Välskuret huvud, mörka fina ögon, bra front & bröstkorg, bra storlek, lite brant i korset & knappa
vinklar bak, rör sig med bra steglängd dock lite underställt bak, bra päls & temp.
Ökl Excellent
Äg. Maritha Nordin
SE VCH
Sandiana’s The Center Of The Heart
SE26237/2012
f. 2012-03-17
Välskuret huvud, mörka ögon, bra hals, lite tunn & vek i fronten, bra längd på bröstkorgen, korr.
vinklad bak, rör sig lite trångt bak men bra från sidan, i fällning, bra temp.
Ökl Excellent, Ökk 4
Äg. Christina Utbult
Ögonglimtens Streets Of Philadelphi
SE42893/2013
f. 2013-06-25
Fin typ, välskuret huvud, lite ljusa ögon, bra skuldra & bröstkorg, bra storlek, utm. rörelser, i
fällning.
Ökl Excellent, Ökk 1 Ck, Btkl 3 R-Cert
Äg. Björn Kjörsvik
Championklass
DK UCH, SE UCH
Boyzone’s Dragonfly
S17967/2009
f. 2009-01-29
Stilfull tik, välskuret huvud med fint uttryck, bra hals & front, aningen högt hull, bra bröstkorg,
utm. storlek, rör sig härligt från sidan, lite slarvigt fram, bra päls & temp.
Chkl Excellent, Chkk 1 Ck, Btkl 2 R-CACIB
Äg. Mats Hall
DK UCH, SE UCH
Fairytroll’s Bonebeast Mrs Nono
SE26865/2010
f. 2010-03-15
Rejäl tik, välskuret huvud, ljusa ögon, för dagen inte riktigt i utställningskondition, bra front, rejäl
bröstkorg, korr. vinklad bak, korr. steg men alltför tung, päls ullig, trevligt temp.
Chkl Very Good, Chkk 2
Äg. Mats Hall

Uppfödargrupp
Kennel Fablernas
3 kombinationer i olika stadier i utveckling, bra huvuden, tyvärr är en hund ej i
utställningskondition, mestadels bra anatomi, bra temp, bra uppf. resultat, men för dagen inte helt
jämnt.
Uppf.gr. 1
Uppfödare: Elisabeth Joelsson
Avelsgrupp
Wildering’s Rob Prey From Fort Knox
SE40628/2011
f. 2011-06-10
3 kombinationer, en grupp med olika ålder & utveckling, bra anatomi, bra huvuden, mestadels
mörka ögon, bra temperament
Avelsgr. 1 Hp
Ägare: Elisabeth Joelsson

