
SKK NAT  Alfta      20180630 
 
Domare vuxna: Patric Ragnarsson 
 
Valpklass tikar 6-9 mån 
 
634. My Arapahos Midnight Stella  SE57205/2017   f: 20171030 
E: C.I.B NORD UCH Mismås Three Cheers At Midnight  U: SE UCH Lord Diva´s 
Dream Of Midnight 
 
8 mån bra prop, bra storlek, fint rundat välformat huvud m stora vackra mörka ögon, 
fin bredd i nospartiet, välplac öron ramar in ansiktet vackert, vacker fin nostryffel, 
saxbett, skulle föredra bättre markerad haka, fin hals, för dagen lite överbyggd 
överlinje, tillräckligt vinklad fram och bak, lång fin välformad bröstkorg, lovande päls, 
bra ben och tassar, fin svansbåge, rör sig balanserat. kunde ha lite mer flick-up. 
VALPKLASS 1 
 
Juniorklass hanar 
 
635. Piccolo Tibet High Noon  UCHM17261/001144    f: 20170130 
E: SE UCH FI UCH Ao Chins Alsace  U: Multich Piccolo Tibet Daiquiri 
 
Utm typ, fina prop, mask välform fint rundat huvud, tillräcklig panna, mörka fina ögon, 
fin bredd i nospartiet, fin nostryffel med öppna fina näsborrar, utm bett med stora 
rejäla tänder, väl markerad haka, välplac öron ramar in ansiktet vackert, fin hals, 
stram överlinje, fin välformad bröstkorg, harmoniska vinklar fram och bak, vacker 
välvårdad päls, fin svansbåge som balanserar helheten, trevligt temperament, tyvärr 
halt, därav pris. 
CANNOT BE JUDGED 
 
636. Tanbell´s Upon Request  SE29709/2017  f: 20170608 
E: SE UCH Tanbell´s Sgt Pepper  U: SE UCH Viola-Hirtas Enchanced By Mocca 
 
DELTOG EJ 
 
Unghundsklass hanar 
 
637. SE JV-17 Ao Chins Miraculix  SE48138/2016   f: 20160715 
E: SE DK UCH Yung Lo´s Cookie Dough  U: NORD UCH Ao Chins Roussanne 
 
Utm typ, härliga prop, vacker unghane, vackert välformat fint rundat huvud, fin panna, 
härlig bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett med fina rejäla tänder, fin 
haka, välplac öron ramar in ansiktet vackert, fin hals, stram överlinje, lång fin 
välformad bröstkorg, harmoniska vinklar runt om, utm ben och tassar, vacker 
välvårdad päls, härlig svansbåge balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig med utm 
stil och steg, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 2 CERT 
 
Öppenklass hanar 
 



638. Yung Lo´s I´ve Got The Pants  SE44162/2016   f: 20160618 
E: C.I.B NORD UCH Yung Lo´s Double Fantasy  U: Hin Chens Ärtan´s Queen 
 
Utm typ fina prop, vackert mask välformat huvud, tillräcklig panna, mörka vackra 
ögon, fin bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett, rejäla tänder, tillräckl 
haka, välplac öron ramar in ansiktet vackert, fin hals, stram överlinje, lång fin 
välformad bröstkorg, ngt kort bröstben, normala vinklar fram och bak, bra ben och 
tassar, vacker välvårdad päls, kunde haft mer svansbåge, rör sig m bra steg, trevligt 
temperament. 
EXCELLENT KK 1 CK  RESERV CERT  
 
Championklass hanar 
  
639. SE UCH Ao Chins Armagnac  SE41272/2014   f 20140527                                                                 
e NO UCH  Habib´s Red Hot Rebell u SE UCH Ao Chins Queen of Sheba 
 
Utm typ, fina prop, vackert mask fint rundat huvud, stora fina välformade ögon, fin 
bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett, tillräckl haka, välplac öron ramar in 
ansiktet vackert, fin hals, stram överlinje. lång fin välformad bröstkorg, harmoniska 
vinklar fram och bak, fin muskelkondition, vacker välvårdad päls, fin svansbåge som 
balanserar helheten, bra ben och tassar, rör sig med bra steg och stil, trevligt 
temperament. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 1 BIM 
 
640. SE UCH Ao Chins Marlborough   SE41274/2014 f 20140527                                                        
e NO UCH  Habib´s Red Hot Rebell u SE UCH Ao Chins Queen of Sheba 
 
Utm typ, härliga prop, vackert välformat mask huvud, fint rundad panna, härlig bredd i 
nospartiet, vackra mörka ögon, fin nostryffel med öppna fina näsborrar, markerad 
haka, bra bett (intyg) vackra öron ramar in ansiktet fint, fin hals och stram överlinje, 
välformad bröstkorg, normala vinklar fram tillräckl bak, vacker välvårdad päls, fin 
svansbåge som balanserar helheten, rör sig med bra stil och fint steg. 
EXCELLENT KK 2 CK  BHKL 3  
 
641. C.I.B EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight  
SE51331/2011  f 20110709 
E: C.I.B NORD UCH Mismås Three Cheers At Midnight U: Ziams Want To Break 
Free  
 
Utm typ, fina prop, vackert mask fint rundat huvud, vackra ögon, välplac öron ramar 
in ansiktet fint, fin bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett och haka, utm 
hals och stram överlinje, välformad lång fin bröstkorg, normala vinklar fram, tillräck 
bak, vacker välvårdad päls, underbar svansbåge som balanserar helheten, rör sig 
balanserat, kunde ha mer kraft i påskjutet, härligt temperament och väsen. 
EXCELLENT KK 3 CK  BHKL 4 
 
642. SE UCH Ziams Sim Zala Bim  SE47372/2014   f 20140715 
U: CIB NORDV-11 NORD UCH Shu-Ling Utah Jazz  U: CIB DK & SEUCH IECH 
Cloughlea The Demon Diva 
 



Utm typ, fina prop, välformat mask rundat huvud, fin bredd i nospartiet, stora fin 
mörka ögon, öppna fina näsborrar, bra bett, tillräckl haka, vackra öron ramar in 
ansiktet, bra hals, stram överlinje, välformad bröstkorg m bra längd, harmoniska 
vinkl, bra ben och tassar, vacker välvårdad päls, fin svansbåge som balanserar 
helheten, rör sig m bra steg och stil, trevligt väsen, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 4 CK 
 
Juniorklass tikar   
 
643. Kalina Ad Acte  SE47553/2017  f 20170322 
E: C.I.B PL UCH LT UCH LV UCH Shih Bi Chow´s High Flashing Point   
U: PL UCH LT UCH Tahiti Ad Acte Sap´s Nuestro Perro 
 
Utm typ, fina prop, mkt tilltalande juniortik, vackert välformat rundat huvud, mörka fina 
ögon, fin bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett, bra markerad haka, 
välplac öron ramar in ansiktet vackert, bra pigment, vacker hals, stram överlinje, 
välformad bröstkorg, bra vinklar, utm ben och tassar, utm päls, fin svansbåge som 
balanserar helheten, rör sig med utm stil och steg, typisk flick-up, härligt väsen. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 2 CERT 
 
644. Tanbell´s Uptown Girl  SE29711/2017  f: 20170608 
E: SE UCH Tanbell´s Sgt Pepper  U: SE UCH Viola-Hirtas Enchanced By Mocca 
 
Utm typ fina prop, välformat feminint fint rundat huvud, vackra mörka ögon, fin bredd i 
nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett med rejäla tänder, tillräcklig haka, 
välplacerade öron ramar in ansiktet vackert, bra hals, stram överlinje, lång och fin 
välformad bröstkorg, harmoniska vinklar fram och bak, passande benstomme, vacker 
välvårdad päls, fin svansbåge som balanserar helheten, rör sig med fin stil och bra 
steg. Härligt väsen, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 2 CK  RESERV CERT 
 
Öppenklass tikar 
 
645. Golden Shara SE55344/2015  f 20150915 
E: Tangse Pim  U: Tangse Sharapova 
 
Utm typ, bra prop, välformat feminint fint rundat huvud, mörka vackra ögon, fin 
nosbredd, öppna fina näsborrar, bra bett och haka, fina öron ramar in ansiktet 
vackert, bra hals för dagen lite sänkt i överlinjen, lång fint formad bröstkorg, rak 
skuldra och tillräcklig vinkel bak, passande benstomme, utm pälskvalitét, fin 
svansbåge balanserar helheten, rör sig balanserat men kunde ha bättre steglängd, 
välpresenterad. 
VERY GOOD KK 1 
 
Championklass tikar 
 
646. SE UCH Ao Chins Petit Verdot SE38129/2011 f 20110428                         
e Tangse Maharadjah u NORD U Ch NORDV-10 Mai-Tai´s Lady Marmalade 
 



Utm typ, fina prop, vackert välformat fint rundat feminint huvud, kunde haft lite bättre 
nosparti, vackra mörka ögon, fin bredd i nosparti, tillräckl haka, välplac öron ramar in 
ansiktet vackert, fin hals stram överlinje, ngt rak skuldra, normala vinklar bak, lång fin 
välformad bröstkorg, bra ben och tassar, vacker välvårdad päls, rör sig med bra steg, 
kunde vara stabilare i överlinje i rörelse, härligt temp, trevligt väsen. 
EXCELLENT KK 3 CK  
 
647. C.I.B NORD UCH Ao Chins Roussanne SE38127/2011 f 20110428 
e Tangse Maharadjah u NORD UCH & NORDV-10 Mai-Tai´s Lady Marmelade  
 
Utm typ, tilltalande champion tik, fina prop, välformat feminint vackert huvud, väl 
rundat från alla håll, vackra mörka ögon, fin bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, 
väl markerad haka, bra bett, välplac öron ramar in ansiktet vackert, bra hals, stram 
överlinje, välformad bröstkorg, välformad bröstkorg, utm ben och tassar, vacker 
välvårdad päls, fin svansbåge balanserar helheten, rör sig med fin stil och steg, 
härligt väsen. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 1 BIR 
 
648. SE UCH Lord Diva´s Dream Of Midnight SE42669/2012 f 20120605                                
E: SE UCH FI UCH Tangse Midnight Cowboy U: SE UCH FI UCH Bellings Naomi 
Krupp 
 
Utm typ, fina prop, vackert välformat feminint huvud, vackra mörka ögon, fin 
nosbredd m öppna fina näsborrar, bra bett väl markerad haka, ansiktet ramas in av 
välplacerade öron, fin hals, stram överlinje, harmoniska vinklar fram och bak, lång fin 
välformad bröstkorg, bra ben och tassar, vacker välvårdad päls av bra kvalitét, fin 
svansbåge balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig bra men kunde vara stramare i 
överlinjen, härligt väsen. 
EXCELLENT KK 2 CK  BTKL 4 
 
Veteranklass tikar 
 
649. SE UCH Janimba Bow Wow Wow S50995/2008 f 20080608 
e NORD UCH SV-02 NV-02 Tanbell´s King Of The Savannah u Anibes Ashley 
Fashion  
 
10-årig veteran tik i utm kondition, fina prop, välformat feminint fint rundat huvud, 
vackra mörka ögon, fin bredd i nospartiet, öppna fria näsborrar, bettet bär ålderns 
prägel, ansiktet ramas in fint av vackra ögon, bra hals, stram överlinje, ngt rak 
skuldra, lång fin välformad bröstkorg, normala vinklar bak, vacker päls, fin svansbåge 
balanserar helheten rör sig lite kort i steget fram, i utm kondition och en heder för sin 
ägare. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
650. SE UCH Myzahl Ting-Erh-Kamas S40898/2009 f 20090512 
e NORD V-05 EUW-6 SE-FI-KBH V-04 NO V-06 FI UCH INT& NORD UCH Fossella 
Kama Sutra u Myzahl Queen-Ariza  
 
Utm typ, fina prop, feminint vackert fint rundat huvud, vackra mörka ögon, fin bredd i 
nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett, väl markerad haka, vackra öron ramar in 



ansiktet vackert, fin hals, stram överlinje, välformad lång fin bröstkorg, harmoniska 
vinklar runt om, vacker välvårdad päls, fin svansbåge som balanserar helheten, rör 
sig med bra stil och steg. Trevligt väsen. En eloge till ägaren som håller hunden i så 
fin kondition. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 3  BIR VETERAN 
 
Uppfödarklass 
 
Kennel Ao Chins  
Tävlar med: 637, 639, 640, 647 
 
En uppfödargrupp bestående av 4 individer ur 3 kombinationer, en påfallande 
typlikhet med vackra fint rundad huvuden med rasens önskvärda detaljer i ansiktet, 
fina prop, korr överlinjer, vackra svansbågar, fina kroppar, korr pälskvalitét, det märks 
tydligt vad uppfödaren prioriterar och eftersträvar i sin ?. Härliga tempr. Stort grattis 
UPPFÖDARKLASS 1 HP  BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


