
Datum: 2011-07-30 

Ransäter 2011-07-30 Domare: Holm Gunnel 

Valpklass 

Hanar 

Lejonvinden´s Arkan Of Teddybear SE16010/2011 f: 2011-01-08 

6 månader gammal hane, välutvecklad ännu något smalt huvud, bra bett, utmärkt halslinje, något 

slutande kors, bra svansröring i rörelse, något slaviga frambensrörelser, kunde ha bättre knävinkel. 

Valpkl 1 m HP BÄSTA VALP Ägare Kvarnström Martin 

 

Valpklass  

Tikar 

Viljanshof Så Ända In I Vassen SE16003/2011 f: 2011-01-18 

6 månader gammal tik, som inte vill visa sig i ringen är osäker i ringen, priset pga uppförandet 

Valpkl Can not be judged Ägare: Björsell-Östling Selma Ida Elisabeth 

 

Unghundsklass 

Hanar 

Kustkärans Ajax SE12892/2010 f: 2009-12-26 

En mindre hane med något snipigt nosparti, små välsittande öron, ögonen sitter för nära, bra bett, 

bra i fronten, sluttande kors, rak bakbensvinkling, utmärkt rygglinje i rörelse, borde röra sig bättre 

fram, bra pälskvalitet. 

Ukl kv Exc Ukl kk 2 Ägare: Johansson Camilla 

 

Wänerlands K-Man Gode S68757/2009 f: 2009-11-12 

En unghundshane av bra typ, trevligt huvud o uttryck, står något fransyskt fram, kunde vara 

aningen längre i länden, bra benstomme, trevlig halslinje, mycket bra svansföring i rörelse, slarviga 

frambensrörelser. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ägare: Andersson Lisbeth 

 

Wänerlands K-Man Jussi S68755/2009 f: 2009-11-12 

En juniorhane med mycket maskulint huvud, bra öron, bra nosparti, ojämt bett, mycket trång i 

fronten, svaga mellanhänder, är för dagen överbyggd, mjuk rygg, bra svansföring i rörelse, rör sig 

med korta steg bak o mycket lösa frambensrörelser. 

Ukl kv Very Good Ägare: Hellqvist Björn 

 

Öppenklass 

Hanar 

Artemis Benkei S50268/2008 f: 2008-07-21 

En liten hane av bra typ, bra skallparti, nosen kunde vara mer utfylld under ögonen, ojämt bett o 

små tänder, bra i fronten, för rak bakbensvinkling, välkroppad, rör sig bra, bra svansföring i 

rörelse, bra pälskvalitet. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 Ägare: Kristoffer Saetran 

 

SE Vch Fablernas Dangerous Desperado S21552/2006 f: 2008-02-06 

En hane av bra storlek, med bra maskulint huvud, bra benstomme, svaga mellanhänder, bra 

halslinje, mjuk rygg o något lång i kroppen, välvinklad bak, hastrånga bakbensrörelser, slarviga 

frambensrörelser. 

Ökl kv Very Good Ägare: Magnusson Anette 

 

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

En mindre hane med stora öron, bra skallparti, för mycket hängande underläpp, för sin storlek 

tillräcklig benstomme, välvinklad bak, välkroppad, utmärkt svansföring i rörelse, bra sidorörels, 

kunde röra sig bättre fram, borde vara mer maskulin. 

Ökl kv Very Good Ägare: Hansson Ann-Katrin 

 

Sjöwildas Eminem S68287/2007 f: 2007-10-29 

En medelstor hane, med bra halslinje, något rund i skallen, ögonen mörka, ojämt bett, bra mask, 



tillräkliga vinklar, utmärkta sidorörelser med bra svansföring. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 Ägare: Blom Annelie 

 

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

En hane av bra storlek o typ, utmärkt rygg o halslinje, ett bra hanhundshuvud, mycket trevligt 

uttryck, något platta tassar, välkroppad, kunde ha bättre knävinkel, bra svansföring i rörelse, 

utmärkta sidorörelser. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 m CK Bhkl 4 R-Cert Ägare: Dyrset Knut Edvin 

 

Skjaergaardens Cheif Of Cherokee N00274/05 f: 2004-08-20 

Medelstor hane, med något rund skalle, veka mellanhänder, mjuk rygglinje, tillräcklig benstomme, 

frambensrörelserna borde vara bättre, går nästan i kors fram, bra pälskvalitet. 

Ökl kv Very Good Ägare: Frisvoll Björnar & Ann-Karin 

 

RUch Skjaergaardens Valentine Rua Solei RKF2256471 f: 2008-02-11 

En hane av utmärkt typ, utmärkt hals- och rygglinje, bra öron, något rund skalle, kunde ha något 

mer kropp, välvinklad bak, utmärkta sidorörelser, välburen svans i rörelse. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Bhkl 3 CERT Ägare: Romanova Natalie 

 

Championklass 

Hanar 

C.I.B NORDuch SE V-10  

Gep´s Big Bear´s Peace S53274/2007 f: 2007-06-30 

En champion av utmärkt typ och storlek, utmärkt överlinje, bra maskulint huvud, bra bett, 

välvinklad, en utmärkt representant för sin ras, rör sig rastypiskt. 

Chkl kv Exc Chkl kk 1 m CK Bhkl 1 CACIB BIM Ägare: Ekström Persson Gina 

 

Go-And-Go S62449/2009 f: 2007-07-16 

En championhane bra huvud, öjämt bett kunde ha bättre frambensvinkling, kunde roar sig batter. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 m CK Bhkl 2 R-Cacib Ägare: Joelsson Elisabeth 

 

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

En championhane av bra typ, trevlig halslinje, något stora öron, utmärkt bett, något rundad skalle, 

tillräklig benstomme, borde ha bättre knävinkel, rör sig bra. 

Chkl kv Exc Chkl 4 Ägare: Svedugård Pia 

 

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

En championhane av bra storlek, en hane med något smal skalle och tungt nosparti, borde ha 

bättre uttryck, borde ha mer benstomme för sin storlek, rak frambensvinkling, svag rygglinje i 

rörelse, rör sig smalt fram. 

Chkl kv Very Good Ägare: Sjöberg Monica 

 

JWW-10 SEuch Vallonbygdens Crazu In Beer S22667/2009 f: 2009-03-08 

En championhane ab bra typ, trevligt huvud o uttryck, valkroppad, tillräkligt vinklad bas, lös i 

armbågarna, mycket slarvig frambensrörelser, bra päls. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 Ägare: Monica Sjöberg Eriksson Catrin 

 

Juniorklass 

Tikar 

Teqimbo´z Florida- Sansi´s Girl SE44366/2010 f: 2010-05-30 

Ännu något smalt huvud, bra bett, kunde ha något bättre benstomme, välkroppad, ej i bästa päls 

för dagen, rör sig bra från sidan, bär sin svans väl i rörelse, kunde röra sig bättre fram. 

Jkl kv Exc Jkl kk 1 Ägare: Kvistrum Veronica 

 

Wänerlands Lionezz Charm SE63332/2010 f: 2010-10-29 

9 mån gammal tik med smalt huvud, smalkroppad, lång i kroppen, överbyggd, kunde röra sig 

bättre fram, behöver ringträning. 



Jkl kv Very Good Ägare: Blom Annelie 

 

Unghundsklass 

Tikar 

Artemis Chione SE16168/2010 f: 2010-01-21 

En tik med bra huvud o uttryck, välsittande öron, bra bett, välkroppad, sluttande kors, savnsen i 

rulle i rörelse, något nystande framben. 

Ukl kv Very Good Ägare: Kristoffer Saetran, Elisabeth Storsaether 

 

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

En tik av bra storlek, kunde ha mer step, bra bett, smal i fronten, borde ha bättre benstomme för 

sin storlek, välvinklad, höjer svansen i rörelse, rör sig bra. 

Ukl kv Exc Ukl kk 2 Ägare: Kvarnström Martin 

 

Knickebockers Amorosa Ametist SE18098/2010 f: 2010-01-15 

En tik med smalt huvud o ännu smal kropp, bra överlinje, kunde röra sig bättre fram, bra från 

sidan. 

Ukl kv Very Good Ägare: Ulmehed Katarina 

 

NORD JV-10  

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

En tik av mycket bra typ, välkroppad, något smalt nosparti, lös i armbågen, kunde ha bättre 

knävinkel, mycket hastrånga bakbensrörelser och slarviga frambensrörelser. 

Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ägare: Junehall Lindberg Jessika 

 

Öppenklass 

Tikar 

Golden Viking´s Jen lady N19690/08 f: 2008-02-29 

En välbyggd tik, mycket feminint uttryck, bra bett, för rak i fronten, tillräkligtt vinklad bak, bra 

benstomme, kunde röra sig bättre fram. 

Ökl kv Exc Ökl kk opl Ägare: Storsaether Elisabeth, Saetran Kristoffer 

 

La Dolce Luna´s Mega Harmony-Me S39045/2009 f: 2009-05-11 

En tik av bra typ, något smalt nosparti kunde ha aningen mer stop, välkroppad, tillräkligt vinklad 

bak, kunde röra sig bättre fram, bra sidorörelser. 

Ökl kv Exc Ökl kk 2 m CK Btkl 4 R-Cert Ägare: Eriksson Agneta 

 

La Dolce Luna´s Supersan´s-Me S48835/207 f. 2007-06-16 

En tik med trevligt huvud o trevligt feminint uttryck, något svag rygglinje, uppvisar sig i något hög 

kondition, fallande kors, rör sig bra. 

Ökl kv Exc Ökl kk 1 m CK Btkl 3 CERT Ägare: von Holten Elise, Mosby Tone 

 

EUW-10 RUuch SLOch UKRch 

Rua Soleil Alegria RKF2457004 f: 2009-01-13 

En tik av mycket bra typ, utmärkt överlinje, något öppna ögon, ojämt bett, välvinklad, kunde ha 

något mer kropp men tiken är endast två år, utmärkta rörelser, bra svansföring. 

Ökl kv Exc Ökl kk 4 m CK Ägare: Romanova Natalia 

 

Skjaergaardens 2 Hot 2 Handle S34082/2008 f: 2007-10-14 

En tik av bra typ, trevligt huvud o uttryck, mycket bra mörka ögon, bra bett, välkroppad, välvinklad 

bak, kunde vara högre på sina ben, utmärkta rörelser, utmärkt svansföring i rörelse. 

Ökl kv Exc Ökl kk 3 m CK Ägare: Undebeck Catrine 

 

Teamaides Rara Rebecka S11795/2009 f: 2008-11-24 

En tik med litet huvud o smalt nosparti, bra bett, bra i fronten, välkroppad, står gärna underställt 

bak, fallande kors, rör sig bra. 

Ökl kv Very Good Ägare: Johansson Rebecka 



 

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

En tik av bra typ, bra skallparti, kunde ha längre nosparti, stora öron, svag ryyglinje, borde vara 

något högre på sina ben, bra benstomme, lösa nystande rörelser fram. 

Ökl kv Very Good 

 

Championklass 

Tikar 

SEuch Domptörerna´s Windstar S50846/2006 f: 2006-07-06 

En championtik med bra skallparti, något smalt nosparti, saknar en framtand (intyg finns) mjuk 

rygg, ej i bästa pälskondition för dagen, slarviga frmabensrörelser. 

Chkl kv Exc Chkl kk 3 

 

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

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

En championtik av hög kvalitet, mycket bra huvud o uttryck, bra bett, mycket feminin, bra 

benstomme, tillräkligt vinklad, bra sidorörelser, bra pälskvalitet, något hög svans. 

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 

En championtik med bra överlinje, snipigt nosparti, bra bett, tillräkligt vinklad, rör sig bra. 

Chkl kv Exc Chkl kk 4 Ägare: Andersson Carina 

 

NOuch SEuch  

Zir Ozzy´s Hkp Coast Guard S64611/2007 f: 2007-09-29 

En championtik av bra typ, något smalt skallparti, bra bett, välkroppad, välvinklad bak, rör sig 

utmärkt. 

Chkl kv Exc Chkl kk 2 m CK Btkl 2 R-CACIB Ägare: Undebeck Catrine 

 

Veteranklass 

Tikar 

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

Runda ljusa ögon som stör uttrycket, bra nosparti, står fransyskt framtill, rör sig instabilt bak, 

borde röra sig bättre framtill. 

Vkl kv Very Good Ägare: Utbult Christina 

 

Uppfödarklass 

Leif o Tone Mosby 

3 hanar o 1 tik, bra typ, bra rörelseschema, bra pälskvalitet. 

Uppfkl 1 m HP Bästa Grupp  

 


