Böda Sand 2020-09-06
SST
Domare: Per Lundström
7 valpar, 57 vuxna = 22 hanar & 35 tikar varav 10 veteraner

Valpklass 4-6 mån
Hanar
1. Tanbell´s Boogie Woogie SE35192/2020 F: 2020-04-30
E: Bellona Rapsody In Rock
U: Tanbell’s Uptown Girl
Deltar ej

Tikar
2. Tanbell’s Bumble Bee Boggie SE35193/2020 F: 2020-04-30
E: Bellona Rapsody In Rock
U: Tanbell’s Uptown Girl
Utmärkt huvudform, stora ögon, tydlig haka, utfyllt nosparti, välvinklad front m bra förbröst,
en tanke lång i länden, välvinklat bakställ, bra längd på svansen, valppäls, stark rygg, parallell
kommande, gående, tydliga flick-ups.
1 HP Bästa valp
3. Tibets Pride’s Inamorata SE30188/2020 F: 2020-04-04
E: Tibets Pride’s Legacy of Kings
U: Tibets Pride’s Enlightened
Underbart uttryck, välformad skalle, mkt bra nosparti, tydlig underkäke, utmärkt förbröst,
vällagd skuldra, mkt bra överarm, lite kort bröstben, men härlig välvnin bröstkorg, starkt långt
kors, välvinkl bakställ, låga hasor, lite trång bak o fram, rör sig väl från sidan när hon vill.
2 HP

Valpklass 6-9 månader
Hanar
4. Gabå's Quite Lovely SE14798/2020 F: 2020-01-19
E: C.I.B. NORD UCH Gabå's Fantastic Dream
U: Gabå's Hannahs Glittering Eyes
Utmärkt siluett med fin balans, mkt bra uttryck, fin bredd i skalle o nos, tydlig haka, stora fina

öppna näsborrar, vällagd skuldra, bra överarm, bra förbröst, väl välvd bröstkorg, aningen lång
i länden, utmärkt kors o svansansättn, välvinkl bakställ, fin päls med vacker glans, rör sig lite
marktrångt men m tydlig flick-ups, lite löst fram, lätt o balanserat från sidan.
1 HP Bästa valp, BIS Valp
5. Tazzels Blue Suede Shoes SE16648/2020 F: 2020-01-15
E: SE UCH Tibets Pride’s Man With A Mission
U: Tibets Pride’s Legally Blond
Mild blick, bra ögon, stora härliga tänder i rak linje, fin haka, mkt bra förbröst, mkt bra
skuldra o överarm, bra ? för dagen lite bakhög stående/gående, stark ländparti o kors, bra
svans längd, bärs väl, lite knappt knä, fin muskulatur hela hunden, vuxen päls kommer, glans
fin, härligt temperament, lite kort steg bak, tydlig flick-ups, rör sig längre fram och lätt .
2 HP
6. Ziams Hold On SE22864/2020 F: 2020-03-01
E: Ziams Silver Spirit
U: SE UCH Ziams Dance Miss Kiss Kiss
Utmärkt typ, fin siluett, välformat huvud, bra ögon, mkt bra bredd, tydlig haka, rak tandrad,
vacker hals, vällagd skuldra, överarm, välutvecklat förbröst, kunde ha längre bröstben, men
fin välvn. Starkt långt kors, bra svansansättning, bär den väl när han vill, lite utåttåad bak
stående, men också korrekt päls, börjar få glans, svårbedömda rörelser, tappar siluett från
stående
3 HP

Tikar
7. Ziams Flash Dance SE21816/2020 F: 2020-02-21
E: Ziams Silver Spirit U: Ziams You Seen Nothing Yet
Mkt vacker siluett stående, väl rundat huvud, stora ögon, kraftfullt nosparti, stora näsborrar,
tydlig haka, rak tandrad, lite upprät skuldra, ändå vacker hals, tillräckligt förbröst, lite
utåtvridna armbågar, väl välvd bröstkorg, stark rygg, bra kors, svansansättning, välvinklat
bakställ, trevligt temperament, bra pälsstruktur, har balans i rörelse när hon vill, lite stabilare
fram, svårbedömd för dagen.
1 HP BIM Valp

Juniorklass
8. Art Made The Fireball SE60462/2019 F: 2019-10-29
E: C.I.B. NORD UCH SE JV-18 Frimodig Wrap Your Wings Around Me
U: SE UCH DK UCH Art Made Marilyn Monroe
Utmärkt huvud, fina detaljer, bra bredd i nosparti, tydlig haka, mkt vällagd skuldra, bra
förbröst, lite utåttåad från handled, lite lång i länd, utmärkt kors, tillräcklig svans, välmusklat
bakställ, mkt bra dubbel päls med glans, bär svansen periodvis, lite marktrång fram o bak,

balanserad från sidan, tydlig flick-ups.
Excellent 4
9. Yung Lo's Rumour Has It SE11691/2020 F: 2019-11-27
E: DK UCH FI UCH SE UCH Ta Maria All Eyz On Me
U: DK UCH NO JV-17 NO UCH SE UCH Yung Lo's Success In A Dress
Härligt uttryck, fina detaljer av mkt bra kvalitet, öppna näsborrar, utmärkt tandrad, vacker
hals, väl ansatt i skuldran, bra förbröst, väl välvda revben, starkt ländparti, utmärkt kors o
svansansättning, mkt bra päls som redan börjar få rätt struktur, rör sig mkt bra med tydlig
flickups, lite marktrång fram, mkt bra steglängd fram med bra reach, bra temperament.
Excellent 2 CK
10. Ziams I Will Follow You SE46462/2019 F: 2019-07-20
E: SE UCH SE V-16 Shu-Ling Gandalf
U: Ziams You Shine The Light
Utmärkt stående och gående, fin balans huvud och svans, utmärkt uttryck, välutvecklat
nosparti, bra bredd i käke, väl välvd bröstkorg, utmärkt djup, starkt långt kors, utmärkt
svansansättning, lite marktrång bak men tydlig flickups, så också fram, utmärkta rörelser från
sidan.
Excellent 1 CK R-Cert
11. Ziams Macho Man SE39725/2019 F: 2019-05-25
E: Multich North Exotic The Made 4 Winning
U: SE UCH Ziams Super Lady Diva
Utmärkt huvud o uttryck, stora bra ögon, bra bredd o längd på nosparti, önskar bättre tandrad i
underkäke, välbyggd front, mkt bra förbröst, mkt bra djup och välvd bröstkorg, starkt
ländparti, starkt kors, härlig längd på svans – bärs väl, välvinklat bakställ, typisk päls, aktiva
fria rörelser, tydlig flick-ups.
Excellent 3 CK

Unghundsklass
Hanar
12. Bigg Sann's Carl Jr II SE19904/2019 F: 2019-02-20
E: Zhan-Thal Prins Carl Jr
U: Carnatangs Fancy Fiona
Hund av kortare modell, lite knappt nosparti, tydlig haka, mkt bra välvning på skallen, bra
längd o vinkling på överarm, mkt bra förbröst, bra djup o välvning på bröstkorg, bra längd på
korset, utmärkt muskulatur hela hunden, heder åt ägaren, bra ansatt svans, vill ha mer bredd
över rumpan, mkt utåttåad bak, lite ullig päls, mkt trång bak o fram, tydlig flickups,
balanserad steglängd från sidan.

Very Good 4
13. NORD JV- 19 Eastfane´s Brownie Caramelle SE52960/2018 F: 2018-09-08
E: SE UCH Tanbell´s SGT Pepper
U: Bellis Fleur Vom Panorama
Utmärkt typ, proportion helhet, utmärkt huvud, fin ? höjd brett kraftfullt nosparti, kunde ha
rakare tandrad i uk, tydlig haka, vacker hals flyter in i vällagd skuldra o överarm, utmärkt
djup bröstkorg, utmärkt kors o svans ansättn, låga fina hasor, ännu riklig päls av rätt glans o
kvalitet, lätt utåt tåad, utmärkta rörelser, kunde ha mer entusiasm, tydlig flickups.
Excellent 2 CK
14. Gabå's And Yung Lo Love Life SE17402/2019 F: 2019-01-20
E: Yung Lo's Dressless
U: Gabå's Katy A Kick For Me
Utmärkt huvud, fina detaljer, mkt bra tandrad, tydlig haka, tyvärr lite fransysk i benställn,
vällagd skuldra, vacker hals, mkt bra förbröst, vill ha lite längre bröstben, mkt bra längd på
kors, välvinklat bakställ, utåttåad bak, bra päls med rätt glans, lite tight kommande/gående,
bra balans från sidan, mkt bra steglängd.
Excellent 3
15. Ziams Silver Spirit SE59795/2018 F: 2018-11-26
E: Tipsy-Toe`s Captain Morgan
U: Ziams Midsummer Magic
Utmärkt typ och helhet, utmärkt huvud o uttryck, fina detaljer bra haka, ok tandrad, vacker
halsansättning, utmärkt förbröst, väl välvd bröstkorg, lite ösa armbågar – syns ej i rörelse,
utmärkt bredd o längd på kors, välvinklat bakställ, korrekt lyster i päls, bra struktur, mkt
balanserade rörelser, tydlig flick ups, parallell, tilltalande helhet.
Excellent 1 CK Bhkl 4 Cert

Öppenklass
Hanar
16. JOY’S Giocando Con Il Fuoco SE17246/2017 F: 2017-01-23
E: AU UCH SE UCH Hashanah Playing With Fire
U: SE UCH Popeye's Blowing Bubbles
Specialtecken: C
Utmärkt typ o helhet, maskuline huvud o uttryck, fina detaljer, öppna näsborrar, ok tandrad,
vällagd skuldra o överarm, mkt bra förbröst som kunde ha mer bredd, fin välvning av
bröstkorg, vill ha längre bröstkorg i helhet, mkt bra ländparti – kraftfullt o starkt, långt starkt
kors, utåttåad bak, låg fin has, så också fram, både överarm o handled, utmärkt pälsstruktur,

trång kommande/gående, balanserad från sidan.
Very Good 2
17. Shu-Ling Il Grande Marone SE29245/2015 F: 2015-04-05
E: Shu-Ling Il Grande Amore
U: Shu-Ling Spicy Cinnamon
Bra storlek på huvud, lite flack panna, kraftfullt nosparti, stora ögon, bred käke men
oregelbunden, ngt upprät skuldra, lätt utåttåad fram, marktrång i rörelse, fin bröstkorg med
bra djup, mkt bra kors, välmusklad, lite trång kommande/gående, tappar ryggen i rörelse, har
balans i steglängden, lite ullig i pälsen, mkt trevligt temperament.
Very Good 3
18. Tibets Pride’s Legacy of Kings SE20696/2015 F: 2015-02-16
E: Tibets Pride’s Above and Beyond
U: Tema Canis Elegant Lady
Tilltalande profil, bra balans, arrogant uttryck, mkt bra huvudform, välutfyllt nosparti, öppna
tandrad, välutfylld front, fint förbröst, starkt ländparti, väl välvd bröstkorg, mkt bra kors, väl
ansatt svans, välvinklat bakställ, utmärkt muskulatur hela hunden – heder till ägare, korrekt
pälsstruktur, fin lyster.
Excellent 1

Championklass
19. SE UCH Bigg-Sann’s Bo-Nu-Z SE20819/2017 F: 2017-02-20
E: SE UCH NO UCH Khe-San’s Paint A Z
U: Carnatangs Fancy Fiona
Mkt bra huvud, lite rinniga ögon, mkt bra nosparti, bra bredd i underkäke, öppna näsborrar,
välutvecklat förbröst, lätt utåttåad, välkroppad, mkt bra kors, goda vinklad bak, mkt päls, med
glans o rätt sort, lite marktrång kommande/gående, bra steglängd från sidan – håller ryggen,
trevligt temperament.
Excellent
20. C.I.B. NORD UCH SE JV-18 Frimodig Wrap Your Wings Around Me
SE43224/2017
F: 2017-06-22 E: C.I.B. NORD UCH Gabå's Fantastic Dream
U: SE UCH Gabå's Gela Sweet As Candy
Välformat huvud, stora ögon, bra bredd i nosparti, omvänt saxbett, bra tandrad, ok haka, mkt
bra skuldra, utmärkt förbröst, bra bredd mellan framben, utmärkt bröstkorg, tillräcklig längd
på svans – bärs väl i rörelse, fin glans i pälsen, lite marktrång kommande/gående, hade önskat
mer entusiasm men har bra längd på steget, lite mjuk i överlinjen.

Excellent 4 CK
21. FI UCH HR CH NORD UCH Gabå's In Case You Wonder SE35905/2015
F: 2015-04-30 E: C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH SE V-17 Yung Lo's Cookie Dough
U: Ziams Harmony Forever
Utmärkt huvud o uttryck, tillräckligt nosparti, utmärkt haka, fin tandrad, utmärkt förbröst,
välutfylld mellan framben, mkt bra skuldra o överarm, utmärkt kropp, starkt välmusklat kors
o ländparti, väl ansatt svans av bra längd, mkt bra bakbensvinklar, fin glans i pälsen, rätt
struktur, ngt marktrång kommande/gående, tydlig flickups, balanserat steg från sidan, önskar
mer drive.
Excellent
22. SE UCH Mandarins Garden’s Nordic Light SE58863/2017 F: 2014-04-25
E: E.SE UCH VDH CH NL CH Finley Vom Heydpark
U: C.I.B. Utsina Vom Heydpark
Utmärkt typ o helhet, fin profil stående/gående – fin balans, utmärkt front o förbröst, härlig
bröstkorg, fin välvning, utmärkt kors o svansansättning, välvinklad bak, bra svansansättning –
går rakt genom hela hunden heder till ägare, mkt bra huvudform, stora ögon, brett isär, tydlig
haka, öppna näsborrar, rak tandrad, rör sig parallellt, behåller steglängd och siluett.
Excellent 3 CK Bhkl 3
23. SE UCH SE JV-16 Nord-19 Shu-Ling Stifler SE17959/2016 F: 2016-01-22
E: C.I.B FI UCH NORD UCH Shu-Ling Chilli Explosion
U: NO UCH SE UCH Queen of Light
Mkt tilltalande helhet, härligt arrogant uttryck, rätta detaljer, kunde ha ngt bättre tandrad,
tydlig haka, välutfylld front, kort förbröst, kunde ha ngt längre bröstben, lite lång i länden,
mkt bra kors, svansansättning, bakbensvinklar, utmärkt päls, bra underull, rör sig marktrång
fråmåt/bak, rör sig parallellt, bra steglängd, vill ha mer entusiasm.
Excellent Oplacerad CK
24. DK UCH FI UCH SE UCH DkJ UCH Ta Maria All Eyz On Me SE50648/2017
F: 2017-05-25 E: Ta Maria Nothing But The Beat
U: Liten vän Pochahotas
Ytmärkt huvud o uttryck, öppna näsborrar, bra bredd i hakan, ok tandrad, utmärkt front o
förbröst, välkroppad, utmärkt kors i bredd o längd, härlig muskelkondition, bra höjd på
hasorna, bra dubbel päls, fin glans, parallell med tydlig flick ups, utmärkt steglängd, fin
spänst, trevligt temperament.
Excellent 2 CK Bhkl 2
25. SE UCH Tanbell´s Sgt Pepper SE12767/2015 F: 2014-12-22
E: C.I.B NORD UCH FI UCH NORD V-07 NORD V-11 SE V-10 SE VV-14 Tanbell’s On
Demand

U: Tanbell’s Rag Doll
Underbart arrogant uttryck, står där o äger marken, behåller siluetten o attityden även i
rörelse, fina detaljer, rörelse, bra bredd i underkäke, kunde ha ngt rakare tandrad, de han
uppvisar i rörelser känns också i händerna, välvinklat utmärkt front, bröstkorg, kors – tilltalar
mig mkt, härlig päls, långa balanserade spänstiga rörelser.
Excellent 1 CK Bhkl 1 BIR
26. DK UCH FI UCH SE UCH Yung Lo's I'Ve Got The Pants SE44162/2016 F: 2016-0618
E: C.I.B Nord UCH Yung Lo's Double Fantasy
U: Hin Chen's Ärtan's Queen
Utmärkt rundat huvud, stora ögon, utmärkt nosparti, öppen nostryffel, bra bredd i underkäke,
bra tandrad, välutfylld mellan frambenen, mkt bra skuldra o överarm, lite utåttåad bak, härlig
välvning i bröstkorg, lite lång i länden, utmärkt stark brett kors, bra svansansättn, välvinklat
bakställ, riklig päls, utmärkt kvalitet, tydlig flickups, trång bak, lite tung i rörelse för dagen.
Excellent

Veteranklass
27. C.I.B NORD UCH FI UCH Shu-Ling Chilli Explosion SE22153/2010 F: 2010-02-21
E: Lyckobringarens Feeling Fine
U: Shu-Ling A Wish Came True
Utmärkt uttryck, härligt pigment, bred underkäke, fin haka, utmärkt front och förbröst, kunde
ha lite längre bröstben, väl välvd bröstkorg, utmärkt kors o svansansättn, mkt goda vinklar
bak, lätt utåttåad bak, fin lyster i pälsen, rör sig mkt väl med spänst och mkt bra steglängd, lite
trång kommande/gående, trevligt temperament, välpresenterad.
Excellent 1 CK
28. C.I.B EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Tipsy Toe’s Dazzling Starlight
SE51331/2011 F: 2011-07-09 E: C.I.B Nord UCH Mismås Three Cheers At Midnigt
U: Ziams Want To Break Free
Utmärkt typ, vacker siluett, välformat huvud, öppna näsborrar, tydlig haka, utmärkt pigment,
bra tandrad, mkt välutfylld mellan framben, mkt bra skuldra o överarm, bra längd på korset,
bra svansansättn, bra höjd, lite knapp i kvät, blir lite hög stående/gående, utmärkt muskulatur
hela hunden – heder åt ägare, utmärkt pälsstruktur, fin lyster, rör sig lätt, bra steglängd,
tydliga flickups.
Excellent 2 CK
29. C.I.B NORD UCH FI UCH NO V-14 NORD V-15 NORD V-16 NORD VV-19 Yung
Lo's Heartbreaker SE48669/2011 F: 2011-07-13
E: MULTI CH Fossella Kama Sutra

U: Mismås Feel Every Beat
Mkt bra huvud, stora mörka ögon, bred haka, avsaknad av insiciver idag, upprät i skuldran,
bra förbröst, lite lång i länden, kort bröstben, tillräckligt vinklad bak, ngt höga hasor, korrekt
päls, tydliga flickups, parallell, lite lös fram, bra steglängd från sidan, pigg och alert, trevligt
temperament.
Excellent 3

Juniorklass
Tikar
30. CHI-MA-ZEL’S Magica Zina SE50740/2019 F: 2019-08-19
E: SE V-17 SE UCH DK UCH NO UCH C.I.B Yung Lo’s Cookie Dough
U: SE UCH FI UCH Khe-Zan’s Zel-Ma
Huvud med mkt bra form, ögon av bra form, öppna näsborrar, utmärkt bredd i underkäke, bra
tandrad, mkt bra front o bakställ, mkt bra förbröst, väl välvda revben med bra djup, lite kort
bröstben, brett fint kors, mkt bra svansansättning, redan bra pälsstruktur, parallell men lite
marktrång, tydlig flickups, bra steglängd, lite nystande fram, bra temperament.
Excellent
31. Gabås Passion For Life SE53667/2019 F:2019-09-04
E: C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH SE V-17 Yung Lo's Cookie Dough
U: SE UCH Gabå's King Of Queens
Bra höjd på huvud, fina mörka ögon, lite rinniga, lite oregelbunden i underkäke, bra bredd i
underkäke, mkt bra förbröst, välkroppad, fin välvning av revben, utmärkt kors o svansansättn,
mkt goda vinklar bak, redan glansig fin päls, korrekt struktur, mkt bra steglängd, tydlig
flickups, lite tät kommande/gående, parallell, bra spänst o drive.
Excellent 4
32. Gabå's Pretty Princess SE53666/2019 F: 2019-09-04
E: C.I.B. DK UCH NO UCH SE UCH SE V-17 Yung Lo's Cookie Dough
U: SE UCH Gabå's King Of Queens
Utmärkt huvud o uttryck, öppna nostryfflar, bra bredd, fin tandrad i underkäke, riktigt
arrogant uttryck, mkt bra bredd mellan framben, gott förbröst, utmärkt bredd o längd på kors,
mkt låga o fina hasor, redan fin lyster i pälsen, fina lätta rörelser på fint koppel, parallell med
tydlig flickup, fin dubbel päls.
Excellent 2 CK
33. Suki-Yaki’s Give Me A Kiss SE36650/2019 F: 2019-06-08
E: IL Pericolos King Lear
U: Suki-Yaki’s Electra Glide

Bra skalle, kunde ha mer pigment, välplacerade ögon av bra storlek, kan ha mer bredd i
underkäken, fin tandrad, gott förbröst, lite utåttåad fram, visas för dagen i väl för högt hull,
mkt bra längd o bredd på kors, lite låg svansansättning, vill ej bära svansen, blir lite tung i
rörelse, pris pga övervikt.
Very Good
34. Yung Lo's Talk Of The Town SE11694/2020 F: 2019-11-27
E: DK UCH FI UCH SE UCH Ta Maria All Eyz On Me
U: DK UCH NO JV-17 NO UCH SE UCH Yung Lo's Success In A Dress
Härligt uttryck, utmärkt form på huvud, ögon o nosparti, utmärkt underkäke med perfekt
tandlinje, utmärkt förbröst, välvinklad fram o bak, väl välvd bröstkorg, mkt bra svans och
ansättning, fin siluett, som ramas in av svans o huvud i rörelse och stående, parallella rörelser,
tydlig flickups, rör sig väl när hon vill, mkt bra pälsstrultur.
Excellent 3
35. Ziams Upp Upp And Away SE45590/2019 F: 2019-07-17
E: Tipsy-Toe´s Captain Morgan
U: Ziams Pretty Woman
Härligt huvud o uttryck, ögon att drunkna i, öppna näsborrar, bra bredd men lite oregelbunden
i tandraden, utmärkt förbröst, välkroppad, härlig bredd o längd på korset, hög svansansättning,
lätt utåttåad bak, välmusklad – heder åt ägare, lite trång men tydlig flick up, rör sig lätt o
spänstigt.
Excellent 1 CK Btkl 3 Cert
36. Ziams Up Were We Belonge SE45589/2019 F: 2019-07-17
E: Tipsy-Toe´s Captain Morgan
U: Ziams Pretty Woman
Deltar ej

Unghundsklass
37. Bigg-Sann’s Carla SE19905/2019 F: 2019-02-20
E: Zhan-Thal Prins Carl Jr
U: Carnatangs Fancy Fiona
Mkt bra huvudform, välplacerade ögon, bred näsa, bra bredd i underkäken, mkt bra tandrad,
mkt bra förbröst, ännu ngt outvecklad i nedre delen av bröstkorgen vilket ger knipta armbågar
i rörelse, väl välvd bröstorg, mkt bra längd i kors, bra svansansättning, bra bredd låren men
mjuk, lite utåttåad, glans finns i pälsen, lite kort trippande rörelse, tydlig flickups, trevligt
temperament.
Very Good 4

38. Frimodig Diamonds'n Pearls SE58478/2018 F: 2018-11-04
E: C.I.B. NORD UCH SE JV-18 Frimodig Wrap Your Wings Around Me
U: Ziams Queen Of Diamonds
Mkt tilltalande helhet stående/gående, utmärkt front o förbröst, välkroppad, välmusklad, bra
bredd o längd på kors, mkt bra svansansättn, härligt uttryck, arrogans, stora mörka ögon, stor
nostryffel, bra bredd och tandrad i underkäke, tydlig haka, lite marknära, tydlig flickups, lätta
rörelser, mkt bra steglängd, korrekt päls.
Excellent 1 CK
39. Yung Lo's I Do SE19576/2019 F: 2019-01-27
E: Ta Maria All Eyz On Me
U: Yung Lo´s Heartbeat
Lite upprät I skuldra, tillräckligt förbröst, bra kropp, länd och kors, ngt höga hasor, fin
muskulatur, lite krumm från handlederna, utmärkt form på skallen, tillräcklig bredd i
underkäken, öppna nostryfflar, kunde ha mer pigment, tydlig flick up, lite marktrång, lite lös
fram, lite kort steg som blir lite högt, mkt bra pälsstruktur, trevligt temperament.
Very Good 2
40. Ziams Flying and Dancing SE24790/2019 F: 2019-03-17
E: SE UCH Shu-Ling Stifler
U: SE UCH Ziams Dance Miss Kiss Kiss
Utmärkt huvudform, stora ögon, välplacerade, utmärkt bredd i underkäken, parallell
kommande/gående, bär svansen bra i rörelse, mkt välvinklad fram o bak, låga hasor, bra bredd
o längd på korset.
Very Good 3

Öppenklass
41. Bigg-Sann’s Ber-Ni-Z SE20821/2017 F: 2017-02-20
E: SE UCH N UCH Khe-San’s Paint A Z
U: Carnatangs Fancy Fiona
Välformat huvud, fint uttryck, mkt bra pigment, öppna näsborrar, mkt bra bredd i underkäke,
bra tandrad, mkt bra front och förbröst, välkroppad, bra bredd på korset, ok längd, mkt goda
vinklar brak, riklig men bra pälsstruktur, vill gå på 2 spår kommande/gående, blir lite hög på
rumpan.
Very Good
42. Gabå's Katy A Kick For Me SE54686/2015 F: 2015-10-19
E: C.I.B. NORD UCH Gabå's Fantastic Dream
U: EE CH SE UCH Ziams Glittering Gemma

Utmärkt typ och helhet, vällagd skuldra o överarm, gott förbröst, mkt bra länd o kors, utmärkt
svansansättning, välvinklad, låga hasor, utmärkt uttryck, härlig bredd i underkäken, öppna
fina nosborrar, bra bredd mellan ögonen, parallell med tydliga flickups, lite mjuk bakom
skuldran, fin profil huvud – svans.
Excellent 1 CK Btkl 4 R-Cert
43. Phe-Khan Think Pink SE33920/2013 F: 2013-04-09
E: CIB & NORD UCH NO V-14 NORD V-15 -16 NORD VV-19 Yung Lo's Heartbreaker
U: NORD UCH Phe-Khan Black Pearl
Utmärkt typ, utmärkt huvud med bra höjd och rundhet, bra bredd mellan hörntänder,
underkäken, förhållande till överkäken kunde ha bättre bredd helt igenom, vällagd skuldra o
överarm, mkt bra förbröst och välvning i revbenen, starkt ländparti, utmärkt svansansättn, mkt
bra höjd på svans i stående/gående, lätt utåt tåad bak, mkt bra pälsstruktur, tydlig flickup, men
marktrång, lite kort steg men i balans.
Very Good
44. Phe-Khan Pink Champagne SE29318/2015 F: 2015-02-18
E: GB CH SE UCH Tansingh Double Jepardy
U: Phe-Khan Think Pink
Mkt bra form på huvudet, stora ögon, bra bredd i nosparti, öppna nosborrar, väl fylld mellan
frambenen, vällagd skuldra o överarm, lite kort bröstben, mkt bra svansansättn, tillräcklig
bredd i korset, bra längd, mkt bra pälsstruktur, mkt tät bak, tydlig flick ups, lite låg över
skuldran i rörelse, önskar mer entusiasm och steglängd.
Very Good
45. Suki-Yaki’s Europa Limited Edition SE52509/2015 F: 2015-08-29
E: SE uch FI uch Jo-kin’s Wag That Tail
U: SEuch FIuch Ame-Bells What a Glorious feeling
Utmärkt front man får handen full, mkt bra bredd och längd på kors, hög svansansättning,
låga hasor, fin muskulatur, lite ullig men rätt struktur på stråna, bra huvudform, bra bredd på
nosen, bred men lite oregelbunden tandrad, tydlig haka, öppna nosborrar, marktrång
kommande/gående, lite tung i fronten i sidorörelse, kunde ha längre steg med mer entusiasm.
Very Good
46. Tanbell’s Uptown Girl SE39711/2017 F: 2017-06-08
E: SE UCH Tanbell’s Sgt Pepper
U: SE UCH Viola-Hirta’s Enchanted By Mocca
Specialtecken: C
Tilltalande helhet, utmärkt huvudform, tillräcklig näsa, öppna nosborrar, bra tandbredd och
rad, mkt bra front o förbröst, välkroppad, korrekt djup, utmärkt svansansättning o svans som
bärs väl i rörelse, välvinklad bak, bra steglängd, parallell men lite trång, kunde ha lite mer
entusiasm, utmärkt pälsstruktur.
Excellent 2 CK

47. Tibets Pride’s Serendipity SE40773/2018 F: 2018-06-07
E: SEUCH Tibets Pride’s Man with a Mission
U: Tibets Pride’s Bright As A Button
Dam av större modellen, mkt bra huvudform, välplacerade ögon, bra storlek, mkt bra bredd
mellan hörntänder i underkäken, bra tandrad, utmärkt förbröst, kors, svansansättning,
välvinklat bakställ, riklig päls, ganska ullig, rör sig lätt på löst koppel, balanserad steglängd,
tenderar att takta ur i ibland.
Excellent
48. Tipsy Toe’s Black Ocean SE51799/2018 F: 2018-08-18
E: NUCH SEUCH North Exotic The 1 Made 4 Winning
U: Tipsy Toe’s galaxy girl
Bra huvudform, bra bredd mellan ögonen, mkt bra bredd i underkäke, tillräcklig haka, lite
upprät i skuldran, mkt bra överarm o underarm, förbröst, fin välvning i bröstkorgen, starkt
ländparti, utmärkt kors, låga hasor, lite låg i fronten stående/gående, mkt bra pälsstruktur, fin
glans, balanserat steg från sidan, tydlig flickup, lite marktrång.
Excellent 4
49. Yung-Lo´s Family Affair SE51139/2017 F: 2017-08-20
E: Multi Ch Yung Lo`s Heartbreaker
U: Tansingh Mrs Robinson
Mkt bra huvudform, märka ögon, tillräckligt utfyllt nosparti, tillräcklig bredd i underkäke,
markerad haka, mkt goda vinklar fram o bak, lite välvd över ryggen stående/gående, lite
knapp i bröstkorgens nedre del – bra längd, vacker lyster i pälsen, lite kort rörelse från sidan,
mkt trång bak, tydlig flickup, lite bred och lös fram.
Very Good
50. Yung Lo’s Love Story SE51138/2017 F: 2017-08-20
E: Multi Ch Yung Lo’s Heartbreker
U: Tansingh Mrs Robinsson
Mkt arrogant uttryck, utmärkt huvudform, öppna nosborrar, fantastisk bredd i underkäken,
perfekt tandrad, välvinklad, god förbröst, tillräcklig kropp, mkt bra kors o svansansättning,
låga hasor, mkt bra pälsstruktur.
Excellent
51. Yung Ola'La SE51140/2017 F: 2017-08-20
E: Multi Ch Yung Lo's Heartbreaker
U: Tansingh Mrs Robinson
Kunde haft mer panna för att få optimal form, välplacerade ögon, fina tänder, bra tandrad, lite
låg både stående/gående, mkt bra förbröst, lite upprät skuldra, mkt bra knä, mkt bra kropp och
svansansättning, mkt bra pälsstruktur, lite trång fram o bak, balanserade sidorörelser, trevligt
temperament.

Excellent
52. Yung Lo’s Skip The Dress SE44160/2016 F: 2016-06-18
E: Nord UCH C.I.B Yung Lo’s Double Fantasy
U: Hin Chens Ärtans Queen
Utmärkt arrogant uttryck, ? mer höjd i panna, mkt bra nos, öppna nosborrar, mkt bra nosparti,
bra tandrad, synlig haka, vällagd skuldra o överarm, lång i länden, välvinklad bakparti, bra
glans i pälsen, ok ull, rör sig lite marktrångt, tydlig flickups, balanserad steglängd från sidan,
trevligt temperament.
Excellent 3 CK

Championklass
53. NORD UCH SE JV-17 Gabå's Let Me Love You SE23462/2017 F: 2017-02-22
E: C.I.B. & NORD UCH FI UCH NO V-14 NORD V-15 NORD V-16 NORD VV-19 Yung
Lo's Heartbreaker
U: Gabå's Felicia Harmony And Love
Utmärkt huvudform, mörka ögon, lite rinn i ögonen, utmärkt front, förbröst, kropp, kraftfullt
ländparti, välvinklat bakställ, korrekt pälsstruktur, bär svansen väl i rörelse – visar fin profil,
balans mellan huvud/svans, rör sig med bra steglängd, tydlig flick up, men orent vänster fram,
trevligt temperament.
Excellent 3
54. SE UCH Shu-Ling Alva SE54658/2014 F: 2014-09-17
E: PHE-KHAN LORD CUTLER
U: SHU-LING ATHENA
Välformat huvud, stora välplacerade ögon, stora näsborrar, bred underkäke, tydlig haka,
utmärkt front, mkt bra bröstkorg och bröstben, mkt bra längd o bredd på kors, låg has,
passande benstomme, lite ullig men bra struktur, lätta balanserade rörelser, mgt marktrång,
tydlig flick ups.
Excellent
55. SE UCH Tanbell´s Showtime SE12769/2015 F: 2014-12-22
E: Multi Ch Tanbell´s On Demand
U: Tanbell´s Rag Doll
Typiskt uttryck, ögon att drunkna i, mkt bra nosparti, rak tandrad, ? haka, vällagd skuldra o
överarm, kan ha mer bredd mellan frambenen och mer längd bröstbenet, ngt lång i länden,
mkt bra kors, svansansättning, lite ullig i pälsen idag, men struktur finns, parallell
kommande/gående, balanserad.
Excellent 4

56. C.I.B NORD UCH NO UCH NO V-17 NORD JV-15 SE JV-15 SE V-19
Yung Lo´s Friends Forever SE47260/2014 F: 2014-07-02
E: FI UCH Ta Maria Straight Flush
U: C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH GB CH NORD V-15 Yung Lo's Heartbeat
Utmärkt huvud och uttryck, stora välplacerade ögon, kraftfullt nosparti, tydlig haka, bra
tandrad, lagom arrogant ? vänlig, utmärkt front och förbröst, bröstkorg, kors, svansansättning,
välvinklad bak, fin struktir med fin glans, visar samma silhuett stående/gående med härlig
stramhet, parallell kommande/gående, mkt bra steglängd från sidan, kunde ha mer entusiasm.
Excellent 1 CK Btkl 1 BIM
57. NORD UCH NO JV-17 Yung Lo's Success In A Dress SE44159/2016 F: 2016-06-18
E: CIB NORD UCH Yung Lo's Double Fantasy
U: Hin Chen's Ärtans Queen
Kritik saknas
Excellent 2 CK Btkl 2

Veteranklass
58. SEUCH SE VV-19 Aksu I’m A Star S65446/2009 F: 2009-10-29
E: SEUCH DKUCH Ziams Snow Dancer
U: Aksu Party-Girl
Mkt bra huvudform, välplacerade ögon, bra storlek, öppna nosborrar, bred underkäke, fin
tandrad, vällagd skuldra o överarm, mkt förbröst, väl välvd bröstkorg, utmärkt kors och
svansansättning, fin muskulatur, fina vinklar runt om, fin pälsstruktur, 11 år rör sig med
ungdoms lätthet, lite vid front men bra från sidan.
Excellent 3
59. Lord Diva´s Nobel Princess SE10510/2011 F: 2010-12-10
E: Tangse Zlatan
U: SE UCH FI UCH Bellings Naomi-Krupp
Specialtecken: C
Bra bredd på huvud, välplacerade ögon, lite tunn haka, oregelbunden tandrad, goda vinklar
fram o bak, tillräckligt förbröst, väl välvd bröstkorg, mkt bra bredd och längd på kors, mkt bra
struktur på stråna, lite ullig, rör sig lätt för åldern, balanserat steg, tydlig flick up, med ålderns
rätt lite mjuk i ryggen.
Excellent
60. SE UCH SE VV-18 Myzahl Ting-Erh-Kamas S40898/2009 F: 2009-05-12
E: MULTICH Fosella Kama Sutra
U: Myzahl Queen-Ariza
Utmärkt typ o helhet, fin balans i silhuetten, utmärkt form på huvudet, bra bredd i

underkäken, kunde ha lite jämnare tandrad, bra förbröst, välvinklad bak, utmärkt kors och
svansansättning, väl välvd bröstkorg av bra längd, rör sig mkt väl från alla håll, mkt bra
pälsstruktur.
Excellent 4
61. Tibets Pride’s Legally Blond SE61945/2011 F: 2011-10-23
E: NO UCH NORD JV-06 SE UCH Viola-Hirta’s Special Creation
U: Tibets Pride’s Supernatural
Utmärkt huvudform, underkäke, perfekt tandrad, välvinklad fram man får handen full, mkt
bra struktur på pälsen, mkt goda vinklar bak, lite bakhög i rörelse, rör sig väl med tydlig flickup.
Excellent
62. Tibets Pride’s Living Doll SE28604/2011 F: 2011-03-18
E: Multi CH Sannie’s S-Anke Noah O’Malley
U: Tibets Pride’s Licorice Drop
Härligt uttryck, utmärkt form på huvud, bra bredd i ögonen – fin storlek, ok bredd underkäke,
tydlig haka, välbyggd front o bak, mkt bra svansansättning och den bär hon väl, bra längd på
hasor, mkt bra pälsstruktur, lite mkt ull, lite marktrång kommande/gående, balanserad från
sidan, lite låg bakom skuldrorna – har ändå en fin profil.
Excellent
63. GBUCH C.I.B SEUCH DKUCH FIUCH NORDV-15 NORDVV-19 Yung Lo’s
Heartbeat SE48667/2011 F: 2011-07-13
E: MULTI CH Fossella Kama Sutra
U: Mismås Feel Every Beat
Härligt arrogant uttryck, utmärkt form på huvudet, bred underkäke, tydlig haka, bra skuldra
och överarm, gott förbröst, utmärkt kors, kropp, svansansättn, låga hasor, lite mkuj i ryggen –
med ålderns rätt, rör sig lätt o effektivt, tydlig flickup, mkt bra steglängd.
Excellent 2 CK
64. SE UCH Ziams Highland Queen S63333/2008 F: 2008-09-20
E: SUCH NUCH Ziams Return Of A Jida
U: NORDUCH Ziams Coco Chane
Utmärkt huvud och uttryck, härlig arrogans, öppna nosborrar, tydlig haka, ok tandrad, får
verkligen handen full under frambenen, mkt vällagt skuldra och överarm, utmärkt kropp,
utmärkt bredd och längd på kors, mkt bra knä och hasvinkel, lite rund och go med ålderns rätt,
bra pälsstruktur, rör sig lätt med stil, bra parallellitet.
Excellent 1 CK Bästa veteran

Avelsgrupp

29. C.I.B NORD UCH FI UCH NO V-14 NORD V-15 NORD V-16 NORD VV-19 Yung
Lo's Heartbreaker SE48669/2011 F: 2011-07-13
E: Multi CH Fossella Kama Sutra
U: Mismås Feel Every Beat
Tävlar med: 43, 49, 50, 51, 53
Deltar ej
65. Carnatangs Fancy Fiona SE40212/2014 F: 2014-06-18
E: SE UCH Lyckobringarens Fee-Ling-Fine
U: Carnatangs Etta James
Tävlar med: 12, 19, 37, 41
Deltar ej
66. C.I.B DKUCH NOUCH SEUCH SE V-17 Yung Lo's Cookie Dough SE57735/2012
F: 2012-09-14 E: Multi CH Fossella Kama Sutra
U: SE UCH Ta Maria Chok-O-Licious
Tävlar med: 21, 30, 31, 32
Deltar ej

Uppfödargrupp
Kennel Bigg Sann´s tävlar med: 12, 19, 37, 41 – Deltar ej
Kennel Gabå's tävlar med: 14, 21, 31, 32, 42, 53 – Deltar ej
Kennel Shu-Ling tävlar med: 17, 23, 27, 54 – Deltar ej
Kennel Tibet-Pride's tävlar med: 18, 47, 61, 62
Utmärkta typiska huvuden med arroganta uttryck, likartade rörelse scheman, men I ngt
kortare bakbens rörelser, mkt bra pälsstruktur på samtliga individer, alla har mkt bra
svansansättning som så småningom bär dom väl, mkt rastyp i denna grupp.
3 HP
Kennel Yung Lo's tävlar med: 9, 26, 29, 34, 39, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 63
Mkt likartad grupp som håller sin profil från stående i gående, härliga uttryck, samtliga
individer med fina detaljer, starka överlinjer, strama helheter, väldigt bra pälsar rakt igenom,
heder åt uppfödaren som satt typ och detaljer på plats i denna fina grupp.
1 HP Bästa grupp
Kennel Ziams tävlar med: 10, 11, 15, 35, 36, 40, 64
4 kombinationer, utmärkta typer stående och gående, likartat rörelseschema, även viss
skillnad kommande och gående, utmärkta huvudformer, tydliga hakor, samtliga bär svansen
väl, likartade pälsstrukturer på alla uppfödare som kan sin ras har satt dit detaljerna.
2 HP

BIR valp 4-6 mån
Tanbell’s Bumble Bee Boggie
BIR + BIS valp 6-9 mån
Gabå’s Quite Lovely
BIM valp 6-9 mån
Ziams Flash Dance
Bhkl
1 – Ch.Tanbell´s Sgt Pepper
2 – Ch.Ta Maria All Eyz On Me
3 - Mandarins Garden’s Nordic Light
4 – Ziams Silver Spirit – Cert
Oplac. Ziams I Will Follow You – R-Cert
Btkl
1 – Ch.Yung Lo’s Friends Forever
2 – Yung Lo’s Success In A Dress
3 – Ziams Upp Upp And Away - Cert
4 - Gabå's Katy A Kick For Me – R-Cert
BIR – Ch.Tanbell´s Sgt Pepper
BIM - Ch.Yung Lo’s Friends Forever
BIR Veteran – Ch.Ziams Highland Queen
BIM Veteran – Ch.Shu-Ling Chilli Explosion
Bästa uppfödargrupp – Yung Lo’s

