
Ransäter  2011-07-31       Domare Valpar: Anette Edlander, Vuxna: Eva Borg-Liljekvist 

 

Valpar  

Hanar 

 

Lejonvinden’s Årkan av Teddybear SE16010/2011 f. 110108 

Mask välskuret huvud m utm prop, välpigm, välplac välbura öron, välfyllt nosparti som dock 

kunde ha mer underkäke,  utm hals o överlinje, välvinkl välkroppad för sin ålder, bra ben och 

tassar, rör sig mkt bra från sidan m flyt i steget, mkt lovande 

Valpkl  1 HP, BIR-Valp  Äg. Martin Kvarnström 

 

 

Hanar 

 

Lejonhjärta Asopos SE52543/2010 f. 100706 

Stor välvälxt mask hane, goda prop, korr uttryck, acc ögon, bra mask, god överlinje för åldern, 

tillr bröstdjup och front, passande stomme, fin svansföring, rör sig väl för åldern, päls under utv 

Junkl Excellent, Junkl kk 1, ck, 3 Bhkl, Cert  Äg. Annette Lerjeús 

 

Wänerlands K-man Gode S66757/2009 f. 091112 

Mask hane med tillr kraftfullt huvud, kunde vara aningen stramare under ögonen, bra mask, utm 

överlinje, acc vinklar, utm benstomme, rör sig väl från sidan, marktrång bak, kunde vara ngt 

stabilare från sidan, utm päls 

Ungkl, Excellent, Unkl kk 1, ck, R-cert  Äg. Lisbeth Andersson 

 

Artemis Benkel S50268/2008 f. 080721 

Mask ngt tunn hane i gott hull, kunde ha aningen mera stop, lite runda ögon, knappt bett, bra hals, 

kunde varit planare i ryggen, utm benstomme tillr vinkl, korr förbröst, i rörelse mkt rullande i 

ryggen och instabil fram, bra päls 

Ökl, Very Good  Äg. Kristoffer Seatran 

 

Go-and-Go S62449/2009 f. 090716 

Elegant hane m maskulint huvud, saknar tyvärr en P2:a, vacker överlinje, bra benstomme, goda 

prop, bra förbröst, rör sig med bra steg från sidan, ngt instabilt fram, bra päls, priset pga 

tandförlust 

Ökl; Disqualified  Äg. Elisabet Joelsson 

 

Lilla Äventyrets Deimos S23238/2009 f. 090210 

Kraftig mask hane, lite ljusa ögon, bra skalle nos, korr överlinje, nkt kort kors, bra stomme och 

vinklar, tillr förbröst/bröstdjup, vägående från sidan acc front välpresenterad 

Ökl; Excellent, Ökl kk, 1, Ck, BIM Cacib  Äg. Pia Svedugård 

 

 

 

 

 



Sjöwildas Eminem S68287/2007 f. 071029 

Mask hane som kunde haft ngt kraftigare skalle, stramare ögonkant tillr hals, bra rygg, bra 

benstomme, acc bredd på bröstkorgen, tillr förbröst, rör sig väl från sidan, lös i front, en aning 

trång bak, päls i fällning 

Ökl, Excellent, Ökl kk 1  Äg. Annelie Blom 

 

Skjaergaardens Casino Hard Rock N19069/07 f. 070721 

Kraftig hane med mask huvud, bra skalle nos, aningen ljusa ögon, kunde vara stramare och bättre 

pig i läpplinjen, korr överlinje, bra förbröst, tillr vinklar, passande benstomme, rör sig väl från 

sidan acc front, päls i utv 

Ökl, Excellent, Ökl kk 2  Äg. Knut Edvin Dyrseth 

 

Skjaergaardens Handsome Valentine N06783/08 f. 080211 

Kraftig mask hane, kunde ha bättre ögon plac, tillr skalle bra nos, bra hals och rygg en aning rak 

överarm tillr vinklar bak, kunde ha mera förbröst, rör sig instabilt med lite svaj i ryggen, bra päls 

Ökl, Excellent, Ökl kk, 3  Äg. Anna-Karin & Björnar Frisvolt 

 

RU CH Skjaergaardens Valentine Rua Soleil     RKF2256471 f. 080211 

Tilltalande hane, m bra uttryck, ngt tätt mellan ögonen, utm hals och rygg, kunde vara en tanke 

kortare i länden, utm vinklar bak acc fram, rör sig mjukt och lätt, päls i utv 

Ökl, Excellent, Ökl kk, 2, ck, 2 BHKL, R-cacib  Äg. Natalia Romanova 

 

JWW-10 SE UCH Vallonbygdens Crazy in Beer S22667/2009 f. 090308 

Kritiken (viktigt att den skrivs in exakt som den är skriven, ändra inte på förkortningar osv) 

Championklass Excellent, Championklasskk, 3, ck, Bhkl 4 Äg. Monica Sjöberg, 

Catrin Eriksson 

 

 

Tikar 

 

Lejonhjärta Auregia SE52548/2010 f. 100706 

Nätt tik m feminint hvudud som  behöver utv, breddas, kunde ha aningen mera stop och mörkare 

ögon, utm hals o rygg, behöver utv bröst, bröstdjup och förbröst, passande stomme acc vinklar, 

rör sig typiskt för åldern, päls i utv 

Junkl, Excellent, Junkl kk, 1  Äg. Annette Lerjéus 

 

Wänerlands Lionezz Charm SE63332/2010 f. 101029 

Lite lång o …. Ung tik, kunde ha bättre stop, mörkare ögon, bra hals, lite överbyggd för dagen, 

passande benstomme, behöver utv förbröst, bröstkorg vilket också syns i rörelsern, päls i utv 

Juniorkl, Very Good  Äg. Annelie Blom 

 

Artemis Chione SE16168/2010 f. 100121 

Stor tik i mkt gott hull, mörka lite djupt liggande ögon, kunde vara lite stramare i läpparna, bra 

hals och rygg, goda prop, passande benstomme, tillr vinklar, rör sig bra trots sin vikt, päls i 

fällning 

Unghundkl, Very Good  Äg. Elisabeth Storseater, Kristoffer 

Saetran 



 

Knattebergas Christmas Angel SE10162/2010 f. 091225 

Kraftig tik, lite låg öronsättning, kunde vara stramare i nospartiet, bra hals o rygg, korr kors, bra 

benstomme och vinklar, tillr bröstdjup för åldern, lite rak överarm, tunt förbröst, goda rörelser 

från sidan, marktrångt bak och lös i front, päls i fällning 

Unghundskl, Excellent, Unghundsklass kk, 2, ck  Äg. Helen Andersson 

 

NORD JV-10 Lejonvindens Yummie Yam Yam SE12713/2010 f. 091215 

Kritiken (viktigt att den skrivs in exakt som den är skriven, ändra inte på förkortningar osv) 

Unghundskl, Excellent, Unghundkk, 1, Ck, 3 BTKL, Cert Äg.Jessica Junehall 

Lindberg 

 

Golden Viking’s Jen Lady N19690/08 f. 080229 

Stor rejäl tik, bra skalle nos, lite ljusa ögon, bra hals och rygg, goda prop, rejäl bröstkorg som blir 

lite tung pga för gott hull, bra förbröst, tillr vinklar, kunde bära svansen bättre i rörelse 

Ökl, Excellent  Äg. Elisabet Storsaether, Kristoffer 

Saetran 

 

La Dolce Luna’s Mega Harmony-Me S39045/2009 f. 090511 

Fem tik av utm modell, lite ljusa ögon, acc nosparti, korr överlinje, välvinklad bak, tillr fram, 

kunde ha mera förbröst, goda rörelser från sidan, ännu instabil i fronten, päls under utv 

Ökl, Excellent, Ökk, 3,  Ck  Äg. Agneta Eriksson/Anders Rådberg 

 

La Dolce Luna’s Supersans-Me S48835/2007 f. 070616 

Kraftfull tik med bra skalle nos, kunde ha mera markant stop, bredare mellan ögonen, stramare 

läpplinje, utm överlinje, goda prop, bra stomme, tillr förbröst, lite rak överarm, rör sig bra från 

sidan, aningen trång bak och fram, päls under utv 

Ökl, Excellent, Ökk, 4, Ck  Äg. Elise von Holten 

 

LP1 NO VCH SE VCH Lorebergs Natasha S21695/2004 f. 040213 

Lite tung tik fem huvud lite ljusa ögon, acc skalle, bra hals, mkt tung i ryggen för dagen, tillr 

vinklar bak, lite framskjuten rak fram, rör sig alltför tungt, kunde ha bättre päls 

Ökl, Very Good  Äg. Kirti Zackrisson Eklund 

 

EUW-10 RU CH SLO CH UKR CH Rua Soleil AlegriaRKF2457004 f. 090113 

Stor tik, kraftig skalle, bra nosparti, korr uttryck, mörka ögon, utm överlinje, kunde ha lite mera 

förbröst, tillr vinklar, mkt rastypiska rörelser, tillräcklig paralleller, päls i fällning 

Ökl, Excellent, Ökk, 2, ck  Äg. Natalia Romanova 

 

Skjaergaardens 2 Hot 2 Handle S34082/2008 f. 071014 

Mkt fem tik med bra uttryck, bruna ögon, korr uttryck, bra mask, vacker överlinje, tillr förbröst, 

utm vinklar, rör sig väl från sidan, till parallelitet, god päls, välpresenterad 

Ökl, Excellent, Ökk, 1, Ck, R-cert  Äg. Catrine Undebeck 

 

 

 

 



Vallonbygdens Crazy Mix S22671/2009 f. 090308 

Fem tik m bra huvud och uttryck, aningen låg öronsättning, korr hals o rygg, goda prop, kunde ha 

lite mera förbröst, bra stomme och vinklar, rör sig med gott steg från sidan, med lite rull i ryggen, 

god päls i utv 

Ökl, Excellent  Äg. Jennie Trouin 

 

Multichamp Kusbolejonet Interesting Dream S55347/04 f. 040802 

Tilltalande tik m mkt vackert huvud och uttryck, vacker överlinje, välkroppad med utm stomme 

och vinklar, mkt välgående, mkt tilltalande helhet 

Championklass, Excellent, Championkk, 1, Ck, Cacib, BIR Äg. Catrine Eriksson 

 

JWW-10 SE UCH La Dolce Lunas Mega Heavenly-Me S39046/2009 f. 090511 

Fem tik m bra huvud och uttryck, ngt ljusa ögon, kunde vara aningen mera bredare och stramare i 

underkäken, bra överlinje, bra stomme, acc vinklar, önskar aningen mer förbröst, aningen trång 

fram bra från sidan, päls i fällning 

Championklass, Excellent, Championkk, 3 , Ck  Äg.Carina Andersson 

 

NO UCH SE UCH Zir Ozzy’s Hkp Coast Guard S64611/2007 f. 070929 

Kraftfull fem tik kunde ha ngt kraftfullare nosparti o mörkare ögon, vacker överlinje, goda prop, 

bra förbröst, korr vinklar, rör sig med bra steg från sidan, lite parallell från sidan, päls i fällning 

Championklass, Excellent, Championkk; 2, Ck, 2 BTKL R-cacib   Äg. Catrine Undebeck 

 

 


