Ransäter 2016-07-30

Domare: Ericsson Dan
Valpklass
Tikar

Fablernas Snöflinga
SE14416/2016
f: 2015-12-16
7 mån tikvalp behöver få mer självförtroende o mod typiskt huv goda vinklar tunn i kroppen för åldern
goda vinklar bak smidiga rörelser är svårbedömda eftersom hon inte trivs i ringen idag.
Valpkl 1
Äg: Marton Amarilla

Juniorklass
Hanar
Fablernas Prio I
SE11170/2016
f: 2015-10-27
Fin unghane m. härlig utstrålning o livsglädje fin front hals o rygg prima kropp utm bakställ bra päls
behöver växa på benen fria spänstiga rörelser.
Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ck Bhkl opl
Äg: Joelsson Elisabeth
Mamili's X Files
NO50035/15
f: 2015-08-14
Mask. reslig hund bra benstomme lite lång i kroppen borde ha bättre vinklar fram mask. huvud
väldefinierad mask, lite väl ljusa ögon visar sig trevligt
Jkl kv Exc Jkl kk 2
Äg: Hilde Tangen
Unghundsklass
Hanar
Fablernas Hjärta För Kärlek
SE21495/2015
f: 2015-02-14
Livlig ung hane fint huv. o uttryck bra benstomme ännu lite tunn i kroppen borde vara bättre vinklad i
fronten, ha bättre svansföring livliga svårbedömda rörelser.
Ukl kv Very Good Ukl kk 3
Äg: Berg Michael
Ögonglimtens A Kind Of Magic
SE59551/2014
f: 2014-11-22
Snygg mask hund härligt huvud och uttryck mkt. bra front prima benstomme utm. kropp o päls Kunde
ha lite bättre vinklar bak rör sig OK, svansen får inte bli högre i rörelse presenterad i fin päls o
kondition.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 3
Äg: Nordin Maritha
Ögonglimtens No One But You
SE59548/2014
f: 2014-11-22
Reslig mask. hund, bra propp., fint huvud allför ljusa ögon bra benstomme utm. kropp för åldern, OK
päls, rör sig OK.
Ukl kv Exc Ukl kk 2
Äg: Kjörsvik Björn
Öppenklass
Hanar
Fablernas Lilla Hjärte Krossare
SE21494/2015
f: 2015-02-14
Liten lågställd som borde ha mer hållning typiskt huv. bra benstomme lite tunn i kroppen bra päls o
bakställ går bra bak korsande fram.
Ökl kv Exc Ökl kk 2
Äg: Ehring Anna

Hagelstormen's Maximal Styrka
SE55033/2013
f: 2013-09-19
Kraftig mask. av utm. typ, fint huvud, o jämnt bett, borde ha bättre knutna tassar, bra kropp, OK bak,
ganska urfälld i pälsen, borde röra sig bättre.
Ökl kv Very Good Ökl kk 3
Äg: Hagelberg Mirella
SE VCH
Teqimbo'z Crazy's Litle Love Xo
SE53437/2013
f: 2013-09-18
Stor kraftig hane utm. benstomme borde ha bättre huv. o uttryck, sjunker fram i gående fin hals o
skuldra, ok päls o svans, djup kropp.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 Ck
Äg: Lodin Kvistrum Veronica
Championklass
Hanar
NOuch Duvasgårdens True Trophy
SE55238/2011
f: 2011-08-23
Mkt sund välgående borde vara kraftigare i kroppen till sin storlek typsikt huvud bra ben o tassar fint
bakställ o svans går bra men lite nystande fram.
Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ck Bhkl 4
Äg: Randi Helene Breivik
NOuch
Mamili's What You See What You Got NO33520/14
f: 2014-01-22
Snygg påfallnade mask hund härlig päls o kondition, utm. kropp, bra benstomme goda rörelser typiskt
huv., lite ljusa ögon fent temperament.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Bhkl 2 R-Cert R-CACIB
Äg: Hilde Tangen
NOuch
Unique Dogs Diamonds Are Forever
SE39425/2013
f: 2013-05-30
Välbyggd sund hund fina rörelser borde ha starkare könsprägel o mer mask. huvud bra rugg fint fram
o bakställ utm. päls fria rörelser.
Chkl kv Exc Chkl kk4 Ck Bhkl opl
Äg: Jan Ivar Iversen
NOuch
Unique Dogs Moonwalker
SE20625/2012
f: 2012-02-17
Majestätisk mask. hund fint huvud ljusa ögon mkt bra hals o skuldra fin front, prima kropp o rygg,
härlsig päls går bra lite onödigt hög svans. S-championat
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Bhkl 1 V´Cert CACIB BIR
Äg: Jan Ivar Iversen
Unghundsklass
Tikar
Duvasgårdens Vilja Vinni
SE26277/2015
f: 2015-03-29
Fem. ganska liten tik, behöver utvecklas mer visas ganska urfälld i pälsen fem. huvud goda vinklar
fram o bak utm. svans trång bak i gående.
Ukl kv Very Good Ukl kk 2
Äg: Eriksson Rolf
Millijor's Festina Lente
SE46264/2014
f: 2014-08-01
Fem. lite tunn tik behöver vara kraftigare i kropp o benstomme o skallparti goda vinklar fram o bak
bra rygg Ok päls rör sig smidigt trångt bak.
Ukl kv Exc Ukl kk 1
Äg: Martinsson Johanna

Öppenklass
Tikar
Amazing Noisy's Systeryster
SE23814/2014
f: 2013-03-15
Typisk helhet fint huv. bra kropp o bakställ utm. päls o benstomme sjunker lite fram i gående borde ha
bättre pont, helheten n tanke lågställd.
Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ck Btkl opl
Äg: Källström Lena
Drömbjörnens Exklusiva Ester
SE21362/2013
f: 2013-02-25
Fin tik utm. front bra kropp o rygg fint bakställ, päls o svans, fm. lite smalt huvud, sunda rörelser på
den mindre sidan som helhet.
Ökl kv Exc Ökl kk 2 Ck Btkl 3 R-Cert R-CACIB
Äg: Hansson Ann-Katrin
Fablernas Ojojoj Do Not Forget Me
SE27347/2011
f: 2011-03-23
Kraftig välbyggd tik mkt bra fram o bakställ fint huv. fin päls visad högt hull vilket avspeglar rörlser
fin rastyp.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Levin Anneli
Fablernas Spöket I Hagelstorm
SE29171/2013
f: 2013-03-22
Utm. storlek, bra propp. fint huvud, prima front, hals o skuldra, behöver lite mera päls, fina rörelser,
knappt bett.
Ökl kv Exc Ökl kk 4
Äg: Hagelberg Mirella
Kustkärans Ariel
SE1797/2009
f: 2008-12-19
Fin tik, utm päls o kondition, väl könspräglat huvud, utm front bra kropp o bakställ, går bra men lite
trång bak mkt välpresenterad.
Ökl kv Exc Ökl kk 1 CK Btkl 1 Cert CACIB BIM
Äg: Johansson Camilla
Teqimbo's I Love Rock N' Roll
SE27612/2014
f: 2014-04-11
Fem tikm fint huvud o uttryck bra benstomme kraftig kropp borde ha lite bättre hållning och visa lite
mer entusiasm o styrka, pälsen i utställningskondition.
Ökl kv Very Good
Äg: Lodin Kvistrum Veronica
SE Vch
Ögonglimtens Streets Of Philadelphi
SE42893/2013
f: 2013-06-26
Fem reslig tik i utm päls o kondition lite väl lång i kroppen kunde ha bättre svans i gående, typiskt
huvud, bra benstomme, goda rörelser.
Ökl kv Exc Ökl kk opl
Äg: Kjörsvik Björn
Championklass
Tikar
SEuch Amzing Noisy's Sakura af Nora SE44803/2011
f: 2011-06-14
Fint presnterad CH-tik utm hals kropp o överlinje särskilt bra bakställ fin päls fransysk i fronten lite
smal i huvudet, rör sig väl.
Chklkv Exc Chkl 1 Ck Btkl 4
Äg: Källström Lena

Veteranklass
Tikar
SEuch Bölelejonet Nicki
S24183/2008
f: 2008-02-11
Mkt fin vet tik, idealiska prop. mkt fin front, kropp o bakställ, kanske lite smal i huv. pälsen i fällning,
fina spänstiga rörelser. Bästa Veteran!
Vetl kv Exc Vetkl kk 1 CK Btkl 2
Äg: Joelsson Elisabeth
Uppfödarklass
Joelsson Elisabeth
Kennel Fablernas
En grupp med 4 bra Leonberger fina rasdetaljer varierande ålder och utvecklingsstadier o ganska olika
sinsemellan till prop o helhet alla med utm temperament.
Uppfkl 1

