
SKK  NAT  Borås   20150628 
Domare: Jeanette Bengtsen 
 
Valpklass Hanar 6-9 mån 
 
2386. Laggargårdens Andrej   SE13535/2015   f. 20141215 
E. Laggargårdens Sune U. Star Mastino's It Is A Flower 
Uppf & äg: Marie Kallur, Insjön 
6 mån gammal hane, fint stort huvud som bärs tillr högt för åldern, stora runda mörka 
ögon, välplac öron av bra storlek, korr underbett, svart näsa med öppna näsborrar, 
kunde önska mer tillbakalagd skuldra, tillr utfylld tillbakalagd bröstkorg för åldern, 
stark topline, korr vinklad bak, högt plac välburen svans med god harmoni, fin päls för 
åldern, rör sig med tillr steg för åldern. 
VALPKLASS 3 
 
2387. Son Of Hamlet  SE60138/2014  f 20141125 
E SE UCH Phe-Khan Lord Cutler U: SE UCH Shu-Ling Honey Child 
Uppf & äg: Annika Leeman, Ytterby 
7 månader gammal hane, kunde önska lite större huvud, lätt underbett, tillr stora 
mörka ögon, välplac bra öron, tillr tillbakalagd skuldra, välutfylld bröstkorg, stark 
topline, en aning kohasig bak, välplac buren svans, fin harmoni, rör sig med fin 
framsteg dock men ngt smalt bak, korr päls, fint temperament. 
VALPKLASS 2 
 
2388. The-Fighter  SE60139/2014  f 20141125 
E SE UCH Phe-Khan Lord Cutler  U. SE UCH Shu-Ling Honey Child 
Uppf & äg: Annika Leeman, Ytterby 
7 månader gammal hane med ttillr stort huvud, fint lätt underbett, tillr stora mörka 
ögon, kunde önska lite mörkare ögonränder, fin svart näsa med goda öppna 
näsborrar, välplac och burna öron, fin tillbakalagd skuldra, gott välvd tillbakalagd 
bröstkorg, stark topline, tillr vinklad bak, högt plac och buren svans som ger fin 
harmoni, fin päls, fin framsteg tillr frånspark, gott temp. 
VALPKLASS 1 HP  BIR VALP  
 
Juniorklass hanar 
 
2389. Il Pericolos King Lear  SE51753/2014   f 20140906 
E: Lady Chima´s Grand King-Tzu-To Bee  U: Lovelion´s Something Else 
Uppf: Rita  & Kim Bokdalen, Fjärås  Äg Heidi Strandh Sköld, Stenstorp 
9 mån gammal hane, stort maskulint huvud, välplac burna öron med fina fransar, tillr 
stora mörka ögon, fint underbett, svart näsa med tillr öppna näsborrar, väl 
tillbakalagd skuldra, tillr välvd tillbakalagd bröstkorg, stark topline, korr vinklar bak, 
högt placerad och buren svans med fin plym, korr päls för åldern, rör sig med fin 
frånspark och tillr framsteg, fin helhet och typ, härligt temperament. 
EXCELLENT KK 3  
 
2390. Shu-Ling Ecko  SE54660/2014  f 20140917 
E: SE UCH Phe-Khan Lord Cutler  U: SE UCH Shu-Ling Athena 
Uppf: Yvette Schönemann, Mölnlycke Äg: Ulla Olsson, Mölndal 
9 mån gammal maskulin hane av god storlek, välburet stort rund huvud, korr 



underbett, stora runda mörka ögon, välplac burna öron med fina fransar, väl 
tillbakalagd skuldra, gott välvd och tillbakalagd bröstkorg, stark topline, högt plac och 
buren svans med fin plym, super pälskvalitét, rör sig med fin frånspark, fint framsteg, 
fint exemplar av rasen. 
EXCELLENT KK 2 CK  
 
2391. Shu-Ling Midnight Sun SE49593/2014  f 20140806 
E: SE UCH Shu-Ling Zuperman  U: Tsantha Sunshine 
Uppf: Yvette Schönemann, Mölnlycke  Äg: Cicilia Bunse, Göteborg 
DELTAR EJ 
 
2392. Veralice Angel-Oh  SE54989/2014  f 20140915 
E: CIB NOV-11 NORD UCH Shu-Ling Utah Jazz E: DK & SE UCH Shu-Ling Dust Of 
Cayenne 
Uppf: Susanne Sandberg, Trelleborg  Äg: Lena Persson, Höllviken 
DELTAR EJ 
 
2393. Ziams Little Superman  SE52973/2014  f 20140913 
E Ziams I´m Still Standing  U SE UCH Ziams Happy Fairytail 
Uppf: Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Åsa  Äg: Yvonne Holmberg, Alingsås 
9 mån gammal hane med tillr maskulint uttryck, kraftigt underbett visar dessvärre 
tungan, tillr stora mörka ögon, fin svart näsa med öppna näsborrar, skuldran kunde 
vara bättre tillbakalagd, fint välvd men ngt kort bröstkorg, ngt kohasig baktill, toplinjen 
kunde vara stramare, svansen fint ansatt, rör sig med fin frånspark kunde ha bättre 
fram, pälsen får inte bli mer. 
EXCELLENT KK 4 CK 
 
2394. Ziams Sim Zala Bim  SE47372/2014   f 20140715U: CIB NORDV-11 NORD 
UCH Shu-Ling Utah Jazz  U: CIB DK & SEUCH IECH Cloughlea The Demon Diva 
Uppf: Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Åsa  Äg: Ann-Christine Lumberg, Kristinehamn 
11 mån maskulin hane av fin storlek, stort välburet huvud, korr lätt underbett, svart 
näsa med fina öppna näsborrar, stora uttrycksfulla mörka ögon, välplac o burna öron 
med fina fransar, god hals, väl tillbakalagd skuldra, god välvd tillbakalagd bröstkorg, 
tillr vinklad baktill, stark topline, högt plac och buren svans i god harmoni med 
huvudet, god pälskvalitét, rör sig med fint framsteg och frånspark. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 2 RESERV-CERT 
 
Unghundsklass hanar 
 
2395. SE JV-14 Gabå´s Handle Me Gently SE23635/2014 f 20140302                            
e: NORD UCH FI UCH  Yung Lo´s Heartbreaker u: Ziams Glittering Gemma 
Uppf: & Äg: Christina Friberg, Ryssby 
1,5 år gammal hane, maskulin, stort runt huvud som bärs fint, tillr tillbakalagd skuldra, 
välvinklad fram o bak, bröstkorgen kunde önskas mer välvd men är väl tillbakalagd, 
stark ö-linje, korr högt plac svans med god harmoni till huvudet, fin pälsstruktur, fint 
framsteg och frånspark, väl pres. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 3 
 
2396. Ovrings Buicklesabre   SE17384/2014   f: 20131229  
E. Tipsy-Toe´s Exciting Future  U. Tipsy-Toe´s Touch Of Flame  



Uppf & ägare: Ulrika Ovring Theander, Lindome 
18 månader hane av god storlek, tillr stort huvud, lätt underbett, svart näsa med fina 
öppna näsborrar, tillr stora mörka ögon, välplac välburna öron med fina fransar, 
kunde önska skuldra bättre tillbakalagd, fint vinklad baktill, gott välvd tillbakalagd 
bröstkorg, stark topline, högt plac o buren svans i god harmoni med huvudet, god 
pälskvalitét, fin frånspark, kunde önska lite mer framsteg, god energi sett fr profil, 
härligt temp. 
EXCELLENT KK 2 
 
2397. Tibets Pride´s This Is How We Do  SE12205/2014  f:20131031 
E: Tibets Pride´s It´s Raining Man U: Tema Canis Wrapped In Roses 
Uppf: Margareta Hansen, Kungsbacka  Äg: Berit Wiktorsson, Falköping 
18 månader gammal hane, tillr stort runt huvud, fina maskulina drag, stora runda 
mörka ögon, fint underbett, svart näsa med tillr öppna näsborrar, välplac höga öron 
med fina fransar, skuldran kunde vara bättre tillbakalagd, tillr välvd och tillbakalagd 
bröstkorg, stark topline, kunde vara bättre vinklad bak, fin högt plac o buren svans i 
god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, kunde önska lite bättre räckvidd och 
frånspark, fin från profil, bra temperament. 
VERY GOOD KK 3 
 
Öppenklass hanar 
 
2398. NORDJV-12 Aksu Heaven Eleven SE62135/2011 f 20111111 
e Hin Chen´s Unforgetable u C.I.B NORD UCH DKV-10 Violetta Vom Heydpark 
Uppf Anita Edring Sandberg, Skivarp Äg Anita Edring Sandberg, Mariannelund 
3 år gammal hane, fint helhetsintryck, stort runt huvud som bärs stolt, tillr stora mörka 
ögon, lätt underbett, välplac öron med fina fransar, tillr tillbakalagd skuldra, tillr välvd 
och tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad baktill, tillr stark topline, högt plac o buren 
svans i god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, fint frånspark och tillr framsteg, 
fin profil, härligt temperament. 
EXCELLENT 
 
2399. Gabå´s Forgive And Forget  SE11778/2013   f. 121202 
e CIB  NORD UCH Yung Lo´s Double Fantasy  u Ziams Harmony Forever 
Uppf: & äg: Christina Friberg, Ryssby 
2 år gammal hane, stort runt huvud, stora mörka uttrycksfulla ögon, lätt underbett, 
välplac och burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, gott välvd 
tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad baktill, stark topline, högt plac och buren svans i 
god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, fin frånspark och framsteg, typisk profil. 
EXCELLENT KK 3 CK 
 
2400. Se championklass 
 
2401. Mismås Secret Dreamweaver  SE52378/2010   f. 20120809 
e Mismås Secret Amaretto  u Rosaril Follow Your Dream 
Uppf: Birgitta Norström, Lerum  Äg Viveca Lundberg, Kärna  
3 år gammal maskulin hane, härlig utstrålning och temperament, tillr stort runt huvud, 
korr u-bett, svart näsa med fina öppna näsborrar, stora mörka uttrycksfulla ögon, 
välplac burna öron med fina fransar, kunde önska skuldran lite bättre tillbakalagd, 
gott välvd tillbakalagd bröstkorg, stark topline, korr vinklad bak, välplac o buren svans 



i god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, rör sig med fin frånspark. 
EXCELLENT 
 
2402. Nellie-Nette´s Top Gun  SE12514/22013   f. 121213 
e CIB NORD UCH Tangse Conrad  u Nellie-Nette´s Magic Woman 
Uppf & äg Anette Nelhage, Landvetter ( Specialtecken C ) 
2 år gammal, maskulint uttryck, stort runt välburet huvud, korr underbett, fin svart 
näsa med öppna näsborrar, stora runda mörka ögon, välplac burna öron med fina 
fransar, väl tillbakalagd skuldra, tillr välvd och tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad 
baktill, högt plac o buren svans med fin harmoni i förhållande till huvud, rör sig med 
härlig energi, gott frånskjut, super ex av rasen. 
EXCELLENT KK 4 CK 
 
2403. Se championklass 
 
2404. Ringduvans Be Happy Don´t  Worry  SE18434/2013  f 20130209  
e SE U CH NO U Ch Ziams Power Shot  U: SE UCH Ziams Take Me Higher  
Uppf & Äg Margaretha Zederfeldt Johansson, Skövde (Specialtecken C) 
2 år gammal hane, maskulint uttryck, stort runt huvud som inte får bli grövre, men 
välburet, stora runda mörka ögon, korr underbett, välplac öron med fina fransar, väl 
tillbakalagd skuldra, gott välvd och tillbakalagd bröstkorg, gott vinklad baktill, stark 
topline, högt plac buren svans i god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, rör sig 
med gott steg. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 1 CERT CHAMPIONAT  BIR 
 
2405. Shu-Ling Gandalf   SE12516/2013  f. 20121215 
e: INTUCH Tangse Conrad u: SE & NO UCH Shu-Ling Queen Of Light 
Uppf: Yvette Schöneman, Mölnlycke  Äg: Camilla Sjunneborn  Öjersjö 
(Specialtecken C) 
2 år gammal maskulin hane, fint stort huvud, uttrycksfulla stora mörka ögon, lätt 
underbett, svart näsa ned fina öppna näsborrar, välplac burna öron med fina fransar, 
skuldran kunde vara ngt bättre tillbakalagd, gott välvd tillbakalagd bröstkorg, korr 
vinklad baktill, svansen högt plac o buren i god harmoni med huvudet, god 
pälskvalitét, rör sig med gott frånskjut, god rastypisk profil. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
2406. Tipsy-Toe´s Dawn Flower  SE46692/2012  f 20120624 
e NORDUCH Mismås Three Cheers At Midnight  u NORDUCH Tipsy-Toe´s Cowgirl 
Uppf Lena Rehn, Therése Gustafsson, Agnesberg  Äg Anette Håkansson, Alafors 
3 år gammal maskulin hane, stort runt huvud som inte får bli grövre, men är mycket 
välburet, stora runda mörka ögon, korr underbett, välplac burna öron med fina 
fransar, skuldran kunde vara bättre tillbakalagd, gott välvd tillbakalagd bröstkorg, 
aning kohasig baktill, stark topline, korr högt plac svans i harmoni med huvudet, 
pälsen får inte bli mer krullig, rör sig lite smalt fram, kunde ha lite bättre bakspark, 
härligt temp. 
VERY GOOD 
 
2407. Tipsy-Toe´s Sparkly Little Star SE51332/2011 f 20110709 
e SE UCH NO UCH Mismås Three Cheers At Midnight u Ziams Want To Break Free 
Uppf Lena Rehn o Therése Gustafsson, Agnesberg Äg Viveca Lundberg, Kärna 



Knappt 4 år gammal hane av god storlek, välburet gott huvud med maskulina drag, 
lätt underbett, välplac burna öron med fina fransar, stora runda mörka ögon som 
dessvärre visar för mkt vitt, tillr tillbakalagd skuldra, gott välvd tillbakalagd bröstkorg, 
korr vinklad baktill, tillr högt plac svans, god pälskvalitét, fin frånspark, tillr framsteg, 
härlig temperament, priset pga ögonen. 
VERY GOOD 
 
2408. Yung Lo´s Peek A Boo  SE23497/2010   f 20100202 
e Tsantha Mind Your Manners u NORD JV-08 Popeye´s Pride And Prejudice  
Uppf Sofi Pålsson & Peter Pålsson, Tygelssjö  Äg Monica Farman Berg, Hässleholm 
5,5 år gammal maskulin hane, fint helhetsintryck och temperament, stort runt huvud 
som bärs stolt, underbett, svart näsa med öppna näsborrar, stora uttrycksfulla mörka 
ögon, välplac burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, gott välvd 
tillbakalagd bröstkorg, ngt rak vinkling bak, fint högt plac svans i god harmoni med 
huvudet, god pälskvalitét, fint frånskjut dock ngt smalt både fram o bak, fin profil. 
EXCELLENT  
 
2409. Ziams I`m Still Standing  SE42127/2013  f 20130612 
e NORDUCH NOV-12 Ziams There´s No Busniess Like Show  U: SE UCH  Ziams 
Glorius Gloria   
Uppf & äg: Leslie-Anne Bergkvist, Åsa  
DELTAR EJ 
 
Championklass hanar 
 
2400. JWW-14 FICH SECH Jo-Kin´s Wag That Ducktail  FI144937/13  f 20130517 
E EECH FIUCH San Fun Final Point  U LVCH FIUCH Aleksandrian Are You Joking. 
Äg: Seija Rantamäki, Finland   
2 år gammal hane, maskulint uttryck, stort runt huvud, stora mörka runda uttrycksfulla 
ögon, lätt underbett, svart näsa med goda öppna näsborrar, välplac öron med fina 
fransar, skuldran skulle önskas mer tillbakalagd, väl tillbakalagd o välvd bröstkorg, 
välvinklad baktill, stark topline, högt plac o buren svans i god harmoni med huvudet, 
fint frånspark och energi, tillr framsteg, härligt temp och profil. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
2403. Nettlavallens Elliot Sveason  SE61335/2012  f 20121119 
e NORDUCH DKv-11 Nettlavallens Thim Skotte Almason  u Aksu I´m A Star 
Uppf: Kathleen Berggren, Uddevalla  Äg Carolina Lehikoinen, Hagfors. 
2,5 år gammal hane, maskulint huvud, dessvärre visar han lite tänder, svart näsa 
med stora öppna näsborrar, stora runda mörka ögon, välplac bra öron med fina 
fransar, gott tillbakalagd skuldra, fint välvd tillbakalagd bröstkorg, välvinklad baktill, 
högt plac och buren svans i harmoni med huvudet, super pälskvalitét, rör sig en 
aning ostabilt baktill men med fin bakspark, fint framsteg, härligt temperament, snygg 
profil. 
EXCELLENT KK 3 
 
2410. NORD UCH Shu-Ling Chilli Explosion SE22153/2010 f 20100221 
e SE UCH Lyckobringarens Fee-Ling-Fine u SE UCH Shu-Ling A Wish Came True 
Uppf Yvette Schönemann, Mölnlycke  Äg Ulla Olsson, Mölndal 
5,5 år gammal maskulin hane, stort runt välburet huvud, stolt hållning, stora runda 



ögon, korr underbett, välplac burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, fint 
välvd tillbakalagd bröstkorg, välvinkl baktill, högt plac buren svans i god harmoni med 
huvudet, rör sig med fin energi, fint frånspark, god profil, fint exemplar. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 4 
 
2411. NO V-12 NORD UCH Ziams There´s No Busniess Like Show  
SE50242/2010  f 20100706 
e SE UCH Ziams Snow Dancer u SE UCH Ziams The Eye Of The Storm  
Uppf Leslie-Anne Bergqvist & Lars Bergqvist, Åsa Äg Leslie-Anne Bergqvist, Åsa 
DELTAR EJ 
 
Juniorklass tikar 
 
2412. Carnatangs Fancy Fiona  SE40212/2014   f 20140618 
E: SE UCH Lyckobringarens Fee-Ling-Fine  U: Carnatangs Etta James 
Uppf: Eva Cardell Tibro  Äg. Susanne Andreasson, Herrljunga 
1 år gammal feminine tik, fint stort runt huvud som bars stolt, korrekt underbett. Svart 
näsa med tillräckligt öppna näsborrar, stora runda mörka ögon. Välplacerade och 
burna öron med fina fransar. Väl tillbakalagd skuldra. Gott välvd tillbakalagd 
bröstkorg. Korrekt vinklad baktill, tillräckligt högt placerad svans i fin harmoni med 
huvudet. Fin pälskvalitét, fin frånspark, goda framsteg. Gott harmonisk rastypisk 
profil. 
EXCELLENT KK 3 
 
2413. Gabå´s Hope For Success SE23632/2014 f 20140302                            
e: NORD UCH FI UCH  Yung Lo´s Heartbreaker u: Ziams Glittering Gemma 
Uppf: Christina Friberg Ryssby  Äg: Maria Alexandridis, Heberg 
16 månader gammal tik av god storlek, tillräckligt stort huvud som bärs stolt, fint 
underbett, tillräckligt stora mörka ögon, välplacerade burna öron med fina fransar, väl 
tillbakalagd skuldra, kunde önska bröstkorgen mer välvd och tillbakalagd, korrekt 
vinklad baktill, stark topline, fin högt placerad svans i god harmoni med huvudet. God 
pälskvalitét. Fint framspark,, god energi, härligt temperament. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
2414. Laggargårdens Candy SE52303/2014  f: 20140927 
E: Laneja Timurchin Khan U: Tibetorpet´s Jasmine 
Uppf & äg: Marie Kallur Laggar, Insjön 
9 månader feminin tik av god storlek, lite litet huvud fint lätt underbett, tillr stora runda 
ögon, välplac burna öron med fina fransar, skuldran kunde vara bättre tillbakalagd, 
det samma gäller för bröstkorgen, korr vinklad baktill, fint högt plac buren svans i god 
harmoni med huvudet, rör sig med fin energi, bra frånspark. 
VERY GOOD KK 4 
 
2415. Shu-Ling Alva  SE54658/2014  f 20140917 
E: SE UCH Phe-Khan Lord Cutler  U: SE UCH Shu-Ling Athena 
Uppf: Yvette Schönemann, Mölnlycke Äg: Ninja Winghav-Nylén, Alingsås 
9 månader gammal harmonisk tik av god storlek, välburet huvud, fint underbett, fina 
stora mörka ögon, välplac öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, gott välvd 
tillbakalagd bröstkorg, välvinklad baktill, högt plac svans i god harmoni med huvudet, 
god pälskvalitét, fin frånspark, gott framsteg, mkt rastypisk, härligt temperament. 



EXCELLENT KK 1 CK 
  
2416. Veralice I´m No Angel  SE54987/2014  f 20140915 
E: CIB NOV-11 NORD UCH Shu-Ling Utah Jazz E: DK & SE UCH Shu-Ling Dust Of 
Cayenne 
Uppf: Susanne Sandberg, Trelleborg  Äg: Mimmi Sandberg, Trelleborg 
DELTAR EJ 
 
Unghundsklass tikar 
 
2417. Lady Chimas It´s Nagoya To-Bee   SE17378/2014   f: 20140101  
E. NORDuch C.I.B Tangse Conrad  U. Norduch DKV-12 Lady Chimas Fu-To-Kyo-To-
Be  
Uppf: Barbro Sabel Stockhaus Nässjö Äg: Susanna Walden, Klövedal  
18 månader gammal feminin tik med stort runt huvud, fint lätt underbett, stora runda 
mörka ögon, välplac burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, fint välvd 
tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad bak, stark topline, högt plac o buren svans i god 
harmoni med huvudet, fin pälskvalitét, fin energi och bra frånskjut, härligt 
temperament. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
2418. SE JV-14 Tameron Miss Alyssa Ahley   SE56271/2013  f: 20130709  
E. Tameron Mr Hugo Xy  U. GBch Rossvale Miss Insolence at Tameron  
Uppf: H L Howards England Äg: Rita Bokdalen, Fjärås 
2 år gammal feminin tik av god storlek, välburet runt huvud, fint lätt underbett, 
uttrycksfulla runda mörka ögon, välplac o burna öron med fina fransar, väl 
tillbakalagd skuldra, bra välvd tillbakalagd bröstkorg, välvinklad bak, stark topline, 
högt plac och buren svans i god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, fin energi o 
gott frånspark, fint framsteg, härligt temperament. 
EXCELLENT KK 1 CK 
 
Öppenklass tikar 
 
2419. Aksu I´m A Star  S65446/2009  f: 20091029 
E: SE UCH Ziams Snow dancer  U: Aksu Party-Girl 
Uppf: Anita Edring-Sandberg, Skivarp Äg: Kathleen Berggren, Uddevalla 
5,5 år gammal feminin tik av god storlek, uttrycksfullt huvud som bärs stolt, underbett, 
stora mörka runda uttrycksfulla ögon, välplac burna öron med fina fransar, tillr 
tillbakalagd skuldra, armbågarna kunde sitta tätare intill kroppen, bröstkorgen tillr 
välvd och tillbakalagd, korr vinklad baktill, stark topline, högt plac och buren svans i 
harmoni med huvudet, go pälskvalitét, god energi och frånspark, tillr framsteg, fin 
profil. 
EXCELLENT  
 
2420. Betty-Boop  SE24135/2012  f 20120312 
E Yung Lo´s Peek A Boo  u Channa    
Uppf Marie-Louise Persson, Hästveda  Äg Monica Farman Berg, Hässleholm 
3 år gammal feminin tik, god storlek, runt välburet huvud, fint bett, svart näsa med 
gott öppna näsborrar, uttrycksfulla stora runda ögon, välplac burna öron med fina 
fransar, väl tillbakalagd skuldra, väl tillbakalagd bröstkorg som kunde vara mer välvd. 



Korr vinklad baktill, stark topline, högt plac o buren svans, i harmoni med huvudet, 
god pälskvalitét, go energi o gott frånspark, fint framsteg, fin rastypisk profil. 
EXCELLENT KK 2 CK  BTKL 4 RESERV CERT 
 
2421. Gabå´s Felicia Harmony And Love  SE11775/2013   f. 121202 
e CIB  NORD UCH Yung Lo´s Double Fantasy  u Ziams Harmony Forever 
Uppf & äg Christina Friberg, Ryssby 
2 år gammal feminin tik, tillr stort huvud som är välburet, kunde önska ngt större ögon 
men de är fint mörka, fint lätt underbett, välplac burna öron med fina fransar, skuldran 
önskas mer tillbakalagd, gott välvd tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad baktill, stark 
topline, högt ansatt svans i harmoni med huvudet, fin pälsstruktur, fint frånspark, gott 
framsteg, fin profil och typ. 
EXCELLENT 
 
2422. Lady-Madonna  SE24136/2012  f 20120312 
E Yung Lo´s Peek A Boo    u Channa    
Uppf Marie-Louise Persson, Hästveda  Äg Monica Farman Berg, Hässleholm 
3 år gammal tik, god storlek, stort välburet runt huvud, fint underbett, stora runda 
mörka ögon, välplac burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, gott välvd 
o tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad baktill, högt plac o buren svans i god harmoni 
med huvudet, god pälskvalitét, go energi och frånspark, fint framsteg, härligt 
temperament. 
EXCELLENT KK 3 CK 
 
2423. Nellie-Nette´s Top Model  SE12515/22013   f. 121213 
e CIB NORD UCH Tangse Conrad  u Nellie-Nette´s Magic Woman 
Uppf Anette Nelhage, Landvetter Äg Catarina Lindskog, Mölndal 
2 år gammal feminine tik av god storlek, fint runt välburet huvud, fint lätt underbett, 
tillr stora runda ögon, kunde önska ögonranden mörkare, välplac burna öron med 
fina fransar, tillr tillbakalagd skuldra, gott välvd tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad 
baktill, högt plac och buren svans i god harmoni med huvudet, fin pälskvalitét, tillr 
energi och frånskjut, lite ostabilt fram, priset pga ostabiliteten fram. 
VERY GOOD 
 
2424. Nettlavallens Edna Thimdotter  SE61337/2012  f. 20121119 
E NORDUch DKV-11 Nettlavallens Thim Skotte Almason  u Aksu I´m A Star 
Uppf & äg Kathleen Berggren, Uddevalla 
2,5 år gammal feminin tik av god storlek, god harmoni, stolt buret runt huvud, stora 
mörka runda uttrycksfulla ögon, fint lätt underbett, välplac öron med fina fransar, väl 
tillbakalagd skuldra, gott välvd och tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad bak, högt plac 
och buren svans i god harmoni med huvudet, god pälsstruktur, rör sig med god 
energi och frånskjut, rastyp profil. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 3 CERT 
 
2425. Tipsy-Toe´s Touch Of Flame  S29181/2009  f 20090314 
e Tipsy-Toe´s Top To Toe  u NORD UCH Tangse Tina Turner   
Uppf: Lena Rehn, Agnesberg Äg Ulrika Ovring Theander, Lindome 
6 år gammal feminin tik av god storlek, runt välburet huvud, lätt underbett, fina mörka 
ögon som kunde vara ngt större, välplac och burna öron med fina fransar, väl 
tillbakalagd skuldra, armbågarna kunde ligga tätare mot kroppen, fint välvd och 



tillbakalagd bröstkorg, en aning knappa vinklar baktill, högt plac och buren svans i 
god harmoni med huvudet, fin pälskvalitét, rör sig med tillr frånspark och framsteg. 
EXCELLENT 
 
2426. Ziams Dance Miss Kiss Kiss SE12851/2013   f. 121219 
e NORD UCH NOV-12 Ziams There´s No Business Like Show  u NORD UCH Ziams 
Miss Maple Ready For Success 
Uppf & äg Leslie-Anne & Lars Berqvist, Åsa 
DELTAR  EJ 
 
2427. Ziams Elder Blossom SE12607/2012 f 20111231 
e SE UCH DK UCH Ziams Don´t Get Mad Get Even u SE UCH Ziams Happy 
Fairytail  
Uppf Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Åsa  Äg Ann-Christine Gummesson, Åsa 
3 år gammal feminin tik av god storlek, runt harmoniskt välburet huvud, korr lätt 
underbett, stora runda ögon, välburna o plac öron med fina fransar, kunde önska 
skuldran mer tillbakalagd, gott välvd och tillbakalagd bröstkorg, tillr vinklad bak, högt 
plac och buren svans i god harmoni med huvudet, pälsen får inte bli krulligare, god 
energi o frånspark, tillr framsteg, fin profil och temperament.  
EXCELLENT KK 4 
 
Championklass tikar 
 
2428. SE UCH FI UCH Amie-Bells What A Glorious Feeling SE53147/2011 f 
20110805 
e SE UCH Lyckobringarens Fee-Ling-Fine u Amie-Bells Black Jubilé 
Uppf Elisabeth Pettersson, Skärhamn Äg Annika Malmhäll, Fagerfjäll 
4 år gammal feminin tik av god storlek, stort välburet runt huvud, fint underbett, 
uttrycksfulla stora runda ögon, välplac o burna öron med fina fransar, tillr tillbakalagd 
skuldra, gott välvd o tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad baktill, stark topline, högt plac 
o buren svans i god harmoni med huvudet, fin pälskvalitét, rör sig med fint frånspark, 
fint framsteg, härligt temperament. 
EXCELLENT KK 4 CK 
 
2429. DK UCH SE JV-13 SE UCH KBHV-14 Art Made Hollywood Frame Of Mind   
SE12980/2013   f. 20121201 
e FI Uch Besamono´s Follow Mee Guys  u DK & SE Uch NORDV-08 
SEV-09 Yung Lo´s Double Trouble 
Uppf & äg: Linda Lindkvist, Åkarp 
2,5 år gammal harmonisk tik av god storlek, fint runt välburet huvud, flott bett, fina 
stora uttrycksfulla mörka ögon, välplac o burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd 
skuldra, gott välvd och tillbakalagd bröstkorg, tillr vinklad bak, stark topline, högt plac 
o buren svans i god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, god energi och frånskjut, 
gott framsteg, mkt rastypiskt exemplar. 
EXCELLENT KK 1 CK BTKL 1 BIM 
 
2430. DK V-12 NORD UCH Lady Chima´s Fu-To-Kyo-To Bee S64957/2009 f 
20090816  
e NORD U Ch Ta Maria Fantasy Goes On u Lady Chimas X-Oriental-To-Bee  
Uppf & äg Barbro Stockhaus Sabel, Nässjö 



5 år gammal tik av god storlek, fint runt välburet huvud, korr lätt underbett, stora 
runda mörka ögon, välplac o burna öron med fina fransar, tillr tillbakalagd skuldra, 
gott välvs och tillbakalagd bröstkorg, välvinklad bak, stark topline, högt plac o buren 
svans i god harmoni med huvudet, god pälskvalitét, ör sig med tillr frånspark, fin 
rastypisk profil. 
EXCELLENT KK 3 CK 
 
2431. SE UCH Shu-Ling Athena SE16574/2012 f 20120121 
e Shu-Ling Full Of Fun u SE UCH Shu-Ling A Wish Came True  
Uppf & äg: Yvette Schönemann, Mölnlycke  
2,5 år gammal feminin tik av god storlek, runt välburet huvud, lätt underbett, stora 
runda uttrycksfulla ögon, välplac o burna öron med fin fransar, väl tillbakalagd 
skuldra, fint välvd o tillbakalagd bröstkorg, fint vinklad baktill, högt plac svans, god 
energi, god pälskvalitét, fint frånskjut, gott rastypiskt exemplar. 
EXCELLENT KK 2 CK  BTKL 2 
 
2432. SE & DK UCH Shu-Ling Dust Of Cayenne SE22152/2010 f 20100221 
e SE UCH Lyckobringarens Fee-Ling-Fine u SE UCH Shu-Ling A Wish Came True 
Uppf Yvette Schönemann, Mölnlycke   äg Susanne Sandberg, Trelleborg 
DELTAR EJ 
 
2433. SE UCH Ziams Highland Queen S63333/2008 f 20080920 
e SE UCH NO UCH Ziams Return Of A Jida u NORD UCH Ziams Coco Chanel  
Uppf Leslie-Anne Bergqvist & Lars Bergqvist, Åsa Äg Ann-Christin Gummesson, Åsa  
7 år gammal feminin tik av god storlek, fint runt välburet huvud, korr underbett, stora 
runda uttrycksfulla mörka ögon, välplac o burna öron fina fransar, skuldran kunde 
vara bättre tillbakalagd, gott välvd och tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad bak, högt 
ansatt och buren svans, fin pälsstruktur, rör sig med god energi, bra frånspark, bra 
framsteg, fin profil, härligt temperament. 
EXCELLENT  
 
Veteranklass tikar 
 
2434. Il Pericolos Gucci S27240/2007 f 20070323  
e INT & NORD U Ch N U Ch Lady Chima´s Oriental Cool To Bee u Il Pericolos Ella 
Of Frell  
Uppf Rita & Kim Bokdalen, Fjärås  Äg Rita Bokdalen,  Fjärås 
8 år gammal feminin tik av god storlek, fint runt huvud som bärs stolt, fint bett, tillr 
stora mörka ögon, välplac o burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, gott 
välvd o tillbakalagd bröstkorg, stark topline, lite rakt vinklad bak, välplac svans i god 
harmoni med huvudet, rör sig med god energi o fin frånspark, fin profil, kunde vara en 
aning starkare i temperamentet. 
EXCELLENT KK 2 
 
2435. SE UCH Lady Chimas Bee Promise    S55038/2006   f. 20060709 
e: SE UCH & FI UCH Tangse Midnight Cowboy u: Lady Chimas X-Oriental –Too Bee 
Uppf & äg Barbro Stockhaus Sabel, Nässjö 
9 år gammal feminin tik av god storlek, fint välburet huvud, fint bett, ögonen kunde 
önskas större men är fint mörka, välplac öron med fina fransar, ngt framskjuten 
skuldra, fint välv och tillbakalagd bröstkorg, tillr vinklad bak, högt plac o buren svans i 



god harmoni med huvudet, fin pälsstruktur, härligt temperament, fint frånspark och 
framsteg, rastypisk profil. 
EXCELLENT KK 3 
 
2436. C.I.B FI UCH NORD UCH SE V-10 Ziams Delicious Design S36237/2007  
f 20070423 
e US CA GT MX CH WW-06 NORD V-06 INT&NORD UCH MX Raptures Prelude To 
Ovations u NORD UCH Ziams Coco Chanel 
Uppf Leslie-Anne Bergqvist & Lars Bergqvist, Åsa Äg Leslie-Anne Bergqvist, Åsa 
DELTAR EJ 
 
2437. SE UCH Ziams Delicious Dreamgirl S36236/2007 f 20070423 
e US CA MX GT CH WW-06 NORD V-06 INT&NORD UCH Raptures Prelude To 
Ovations u NORD UCH Ziams Coco Chanel  
Uppf Leslie-Anne Bergqvist & Lars Bergqvist, Åsa  Äg Ann-Christin Gummesson, Åsa 
8 år gammal tik av god storlek, gott välburet huvud, fint bett, stora mörka ögon, 
välplac burna öron med fina fransar, väl tillbakalagd skuldra, gott välvd och 
tillbakalagd bröstkorg, korr vinklad bak, högt plac och buren svans i harmoni med 
huvudet, rör sig med god energi och frånspark, fint framsteg, rastypisk profil. 
EXCELLENT KK 1 CK  BIR VETERAN 
 
Uppfödarklass 
 
Shu-Ling kennel Ywette Schöneman, Mölnlycke 
Tävlar med: 2390, 2405, 2415, 2431 
En mkt harmonisk grupp, stark rastypisk karaktär, alla med kvaliteter och goda 
storlekar, god energi och rörelser, sunda och fina hundar, en hög avels kvalitét. 
UPPFÖDARGRUPP 1 HP  BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 
 
Gabå´s kennel Christina Friberg, Ryssby 
Tävlar med: 2395, 2399, 2413, 2421 
Harmonisk grupp, alla av rastypisk karaktär, rör sig fint, tydlig markerad könsprägel, 
fin pälskvalitét, gott avelsarbete. 
UPPFÖDARGRUPP 2 HP 
 
 
 
 
 


