Eskilstuna 2020-10-03
SST
Domare: Hans Almgren
4 valpar, 35 vuxna = 15 hanar & 20 tikar varav 2 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. Maria-My's Sheena For Your Eyes Only SE37921/2020 F: 2020-04-07
E: SEUCH NORDV-19 SEJV-16 Shu-Ling Stifler
U: Maria-My's Flowie My Lovely Girl
6 månader, trevligt huvud väl rundat, utm bredd på käkarna, fin välvning, väl rundat
bröstparti, bra längd på bröstbenet, ett utmärkt vinklat bakställ, bra benstomme, vacker röd
färg, utmärkt pigment, fina proportioner, kraftigt hull, fortsätt träna utställning, hon är
välkonstruerad, har tiden framför sig.
3
3. Tanbell's Bohemian Rhapsody SE35191/2020 F: 2020-04-30
E: Bellona Rapsody In Rock
U: Tanbell’s Uptown Girl
5 mån, pigg och glad, välutvecklad för sin ålder, utmärkt bredd på käkarna, behöver mer haka,
väl rundat huvud, bra ögonplacering, vacker nacklinje, bra framställ, nästintill raka framben,
normalvinkl bakställ, bra längd på kors, fina proportioner, stark rygg, blandad päls, mkt
vacker svans med höjd.
1 HP BIR valp
4. Tanbell’s Bumble Bee Boggie SE35193/2020 F: 2020-04-30
E: Bellona Rapsody In Rock
U: Tanbell’s Uptown Girl
5 mån, mkt vackert huvud, tilltalande uttryck, välfyllda mörka ögon, bra välvning på pannan,
breda käkar, markerad haka, rejäl benstomme, mkt lovande svans med höjd, lagom vinklat
bakställ, mkt bra höjd på svansen, kommer bli riktigt fin i siluetten, typisk valpig i sina

rörelser, lagom med päls, vacker solid färg med svart pigment.
2 HP

Hanar
Juniorklass
5. 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
9 mån, svartvit hane, korr i munnen med alla tänder på plats, vackert mask. huvud,
välmarkerad haka ger ett arrogant uttryck, utm. kroppad för sin ålder, korrekt volym i
bröstkorgen, ? rygg och längd på korset som är ngt plant, vuxen päls redan idag, härlig hane
med många kvaliteer, vacker teckning med vit krage, behöver bli fastare fram.
Resultat struket pga. tävlade i fel klass.
6. Suki-Yaki’s Golden Son of Tzu-Hsi SE36649/2019 F: 2019-06-08
E: Il Pericolos King Lear
U: Suki-Yaki’s Electra Glide
16 mån mkt trevligt varmt uttryck, hane som visar rasens kvaliteer gällande huvud, öppet
uttryck, bra halssättning, starka ben, bra bakställ, låga hasor, bra vinklade knän, behöver mer
muskler över länd, utm päls, lång och rätt struktur, mkt fin siluett, långt kors ngt plant, vacker
nacklinje, han rör sig med bra flick up.
Excellent 2 CK
7. 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
Härlig mentalitet på 10 mån hane, utm pigment, brett isär runda ögon, bett ok, välmarkerad
haka, vacker nacklinje, bra halslinje, starka ben, bra längd på korser, fin längd på svans,
tillräckligt vinklad bak, vacker siluett, behöver bli lite fastare i rörelserna bak, rör sig väl
fram, härligt temp. Vacker siluett.
Excellent 3
8. 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
14 mån hane guld/vit, bra skallparti, utm könsprägel, ögon kunde vara ngt mer fyllda, mkt bra
lagda skuldror, korrekt vinklade överarmar, välmusklat kors av utm längd, bra höjd på
svansen som kunde vara ngt längre, behöver mer muskler över länden, vuxen päls, rör sig
med tillräckligt steg, kan få lite mer kraft bak, fin siluett, bred vit krage förstärker halslinjen.
Excellent 4

Unghundsklass
9. 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
En rejäl unghane med fin siluett, guld/vit med vacker päls, mkt vackert mask huvud som
balanserar kroppen väl, välutv. nosparti av lagom längd, utm breda käkar, öron ansatta på bra
höjd, kraftig hals tillräcklig längd, välkroppad utan att vara för tung, utm vinklat kors, låga
hasor, samlade proportioner, vuxen päls på väg, trevligt temp. förhållandevis balanserad i sina
rörelser.
Excellent 1 CK
10. Joy's Turandot di Puccini SE23013/2019 F: 2019-03-07
E: SEUCH Tanbell's Sgt Pepper
U: SEUCH Popeye's Blowing Bubbles
19 mån, en samlad hane med riklig päls, trevligt huvud med bredd isär mörkbruna ögon, rejält
underbett med markerad haka, utm ansatta öron i kronans höjd, lagom med hals, starka ben,
typisk front för rasen, bröstbenet kunde vara ngt längre, mkt bra hasor, fin siluett, vacker
nacklinje, använder sitt bakställ väl i rörelse, förhållandevis fram, välvisad, trevligt temp.
Excellent 2

Öppenklass
11. Befana´s Jungle George SE45673/2016 F: 2016-07-05
E: NORD UCH C.I.B Tellenmussukat Kulta Huumaa
U: NORD UCH C.I.B Ziams Glamoures Grace
Utsökt bett med jämn tandrad i underkäke, bra ?, stora välfyllda runda ögon, korr ansatt öron,
långa öronläder, fin bredd på nostryffel och öppna ?, stark hals, benstomme som matchar
kroppen, fin struktur på täckhår, långt kors, bra vinklat bakställ, bra bredd på lår, lite
misstänksam på domaren, fin höjd på svans i rörelse, fin siluett där nacklinjen förstärker
siluetten.
Excellent 3
12. 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
Specialtecken C
2 år, maskulin 2 årig solid hane med utm. pigment, använder hela ansiktets bredd för ögon
placering, korr. ansatta öron, välmark haka, välrundad hals, typisk front för rasen, ngt böjda
framben, stram rygg, mkt bra vinklat bakställ, långt kors, presenteras i dubbel päls med bra

struktur, tar för sig väl fram, tillräckligt stabil med bra steg och tryck i rörelserna bak.
Excellent 1 CK Bhkl 2 Cert Championat
13. Il Pericolos King Lear SE51753/2014 F: 2014-09-06
E: Lady Chima’s Grand King-Tzu-To Bee
U: Lovelion’s Something Else
Specialtecken C
Vacker 6 åring, utm. huvud, välfyllda mörka ögon, korrekt bredd på käkar, välmarkerad haka,
stark hals, stram rygg, fin välvning på bröstkorgen, långt kors, kunde ha mer knävinkel, bra
höjd på svansen, hans styrka är huvud, uttryck och kropp, kunde ha lite mer spänstig i
rörelserna bak, välmusklad, öppet temp.
Excellent 2 CK Bhkl Opl. R-Cert

Championklass
14. 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
Hane presenterad i en sagolik päls, mkt vackert huvud, rejäla käkar med bra bredd, välansatta
öron i läge med kungakronan, stram lagom lång hals, väl rundad, mkt bra framställ, stark
rygg, ngt plan i korset, kunde ha lite mer knävinkel, låga hasor, trevligt temp på en stabil
självsäker hane, rör sig med bra steg, tar för sig fram, lite mer höjd på svansen för balansens
skull.
Excellent 1 CK Bhkl 1 BIR
15. FIUCH HRCH NORDUCH 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
Ett huvud att eftertrakta för de flesta uppfödare i rasen, fin bredd på käkarna, härligt temp som
han visar i sitt uttryck, kraftig hals, skuldran mer ?, plan rygg, lång svans som är väl placerad,
fin längd på korset, ngt plant, tilltalande modell, rör sig med fint flyt i rörelserna, balanserad
med svans och huvud ger en harmoni.
Excellent 3 CK
16. 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
6 årig hane av bra storlek, guld/vit, utm könsprägel, lagom välvd skall, bra nosparti, öppna
näsborrar, bra halslängd, vacker övergång nacke/rygg ger elegans i siluetten, medelkraftig
benstomme, lång svans korrekt höjd, utm pälsstruktur och täckhår, kunde ha lite mera tryck i

rörelserna bak, men bär sig elegant med resning.
Excellent 2 CK Bhkl 4
17. DK UCH FI UCH SE UCH Yung Lo's I'Ve Got The Pants SE44162/2016
F: 2016-06-18 E: C.I.B NORD UCH Yung Lo's Double Fantasy
U: Hin Chen's Ärtan's Queen
Deltar ej

Veteranklass
18. C.I.B NORD UCH Tellenmussukat Kulta Huumaa SE28208/2010 F: 2010-01-25
E: C.I.B. EE CH NORD UCH Bellings Karl-Oskar-Krupp
U: FIN UCH Tellenmussukat Kulta-Pitziä
11 år, som bär sin ålder med heder, utm huvud med könsprägel o rastyp lyser igenom,
tänderna i underkäken på plats, idealiskt placerade öron där kungakronan sitter, bra längd på
kroppen, bra pälskvalitet, långt kors, utm bakställ, bra hasor, står väl på sina ben, lång svans
med fin höjd, utm pälsstruktur likt det bästa täckhår man kan förvänta, bar sig med stramhet
och pondus.
Excellent 1 CK Bästa veteran Bhkl 3
19. 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
9 åring på den större sidan men har balans och resning, mkt vackert könsprägel huvud,
välansatta öron på bra höjd, stark hals, fin övergång nacke – hals ger elegans, stark rygg, rejält
kroppad med bra volym i bröstkorg, långt kors ngt plant, presenteras i vacker päls med
silverstänk i det svarta, bär sig väl, tillräckligt steg bak, fin siluett.
Excellent 2 CK

Tikar
Juniorklass
20. Bearsize Ashoka Tano SE41594/2019 F: 2019-06-25
E: RLD N Zyss Winter Foxfire
U: Frejahöjdens Easy To Love
15 mån solid tik, korrekt i munnen, mkt vackert tikhuvud, fin balans i skallen, lagom
underkäke, väl rundad hals, vacker övergång nacke rygg, passande benstomme till kropp,
korrekt välvd i bröstkorgen, tillräcklig längd, står väl på framstället, bra vinklat kors,
tillräckliga knän, låga hasor, harmonisk i proportioner med fördel mer höjd på svansen, rör sig
med bra steg från sidan, trevligt temp.
Excellent 3 CK

21. CHI-MA-ZEL’S Magica Zina SE50740/2019 F: 2019-08-18
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
Superfeminin utm bredd på käkarna med jämna tandrader, välutfyllt nosparti och en harmoni
mellan skalle och nosparti,vacker siluett, väl tillbakalagda skuldror, lång svans, en mkt
tilltalande juniortik med bra balans mellan ben och kropp, bra struktur på täckhåren, stabil i
sina rörelser, härligt temp. hög klass på henne.
Excellent 1 CK Btkl 4 R-Cert BIR junior
22. Frimodig Adore Me SE22226/2019 F: 2019-03-22
E: C.I.B. NORD UCH SE JV-18 Frimodig Wrap Your Wings Around Me
U: Gabå’s Hope For Success
Mkt vackert fem huvud med bra välvning på skallen, välutfyllt nosparti, utm läpplinje,
välmarkerad haka, bra längd på bröstkorg med bra volym, normalvinklad runt om, stram rygg,
rör sig med kraft i steget, lite mera höjd i svansen för balansens skull, bra struktur på täckhår,
visar sig väl i alla positioner.
Resultat struket pga. tävlade i fel klass.
23. 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
Bettet kunde vara jämnare, mkt vackert tikhuvud, uttrycksfulla ögon, bra volym på skallen,
välmarkerad haka, vacker nacklinje, stram över skuld stram rygg, harmonisk i bakstället, bra
kors ?, bra päls, bred vit krage förstörker halsen, rör sig med rejäl flick up, ngt bredspårig
fram, härligt temp. Hög kvalite.
Excellent 4 CK
24. 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
13 mån juniortik, vacker siluett, utm proportioner, tilltalande uttryck, korrekt ansatta öron
med kungakrona, breda käkar, utm bett, har ett förbröst, stram rygg, balanserad benstomme,
lite plan i korset, kraftfull för övrigt, fin siluett med höjd på svansen, vuxenpäls på gång, en
harmoni i henne det visar hon väl i rörelser, självsäker, utm. temp.
Excellent 2 CK
25. Ziams Upp Upp And Away SE45590/2019 F: 2019-07-17
E: Tipsy-Toe´s Captain Morgan
U: Ziams Pretty Woman
En rejäl 13 mån på den större sidan, tillräcklig könsprägel, harmoni skalle – nosparti, korrekt i
munnen, utm ansatta öron, mkt vacker nacklinje, stram hals, kraftig benstomme, långt kors,
tillräckligt vinklat bakställ, rätt bra struktur för sin färg sv/vit, rör sig med rejäl flick up, stram
helhet, fin siluett, kunde ha lite mer höjd på svansen.
Excellent

Unghundsklass
26. 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
Svartvit snart 2 år, tillt huvud, öppet ansikte, öron som förstärker ruundningen av huvudet,
idealiskt bett, jämna tandrader, stark hals, larom längd, så gott som raka framben, stram rygg,
utm vinklat bakställ, låga hasor, utm storlek, svans och huvud balanserat varandra, tar för sig
väl fram, utm flick up visar hon sin utm konstruktion och fast i muskulaturen, härligt temp.
Excellent 1 CK

Öppenklass
27. Belissagården Forever In My Heart SE30683/2018 F: 2018-04-26
E: Ziams I See Fire
U: Aise Bijou Fleur de Lise
Vackert huvud, bra könspr, korr skalle, bra välvning, ngt lågt ansatta öron, välpigmenterad,
lång hals, fin övergång nacke rygg, kunde ha lite mera stöd för armbågarna, lång svans med
en lätt kink, rejält bakställ, fast i muskulaturen, mkt lättskött päls, rejäla strån, öppet trevligt
temp. kunde ta för sig lite mera fram, bär sig väl.
Excellent
28. Cillahof´s What About Class SE53697/2013 F: 2013-08-14
E: NORD JV-11 Tibets Pride´s Mad About The Boy
U: Cillahof´s Facts In Hight Design
7 år, nästintill idealiskt bett, kraftiga käkar, mkt bra skallparti, väl könsprägel, bra halslängd,
välmark förbröst, kunde ha ngt mer vinklar mellan skuldra överarm, lång svans, fin höjd,
tillräckligt vinklad bak, superpäls som är djupt röd, bred vit krage. bär sig elegant, kunde vara
lite mera tryck i rörelserna bak, gör inte mer än vad hon behöver.
Excellent
29. Estfane's Pavlova SE52965/2018 F: 2018-09-08
E: SE UCH Tanbell's Sgt Pepper
U: Bellis Fleur Vom Panorama
Vackert tikhuvud med milt orientaliskt uttryck, välrundat huvud, öronen kunde vara ngt högre
ansatta, välrundad hals, rejält kroppad, mkt bra vinkel i kors, kunde ha lite mer knävinkel,
lovande päls, vacker gyllene färg, bred vit krage, kunde ha lite mer tryck i sina rörelser,
härligt öppet temp.
Excellent
30. Gabå's Felicia Harmony And Love SE11775/2013 F: 2012-12-02
E: C.I.B. NORD UCH Yung Lo's Double Fantasy
U: Ziams Harmony Forever

Välbalanserad snart 8 år, fin bredd på käkarna, mkt bra skallparti, rejäl välvning på pannan,
vackert nosparti, vacker siluett, fin längd på svansen, fast i muskulaturen, utm volym i
bröstkorgen, svans som balanserar huvudet, hög kvalite på denna svartvita tik som är
välkonstruerad, en utm pälsstruktur.
Excellent 4 CK
31. SE JV-18 Il Pericolos True Love SE46354/2017 F: 2017-08-03
E: Il Pericolos King Lear
U: SE JV-14 SEUCH DKUCH Tameron Miss Alyssa Ahley
Specialtecken C
Vacker tik, 3 år, utm huvud, stora uttrycksfulla ögon, väl markerad haka, utm ansatta öron
hjälper till att runda huvudet, rejält kroppad, välrundad bröstkorg, bra stöd för armbågarna, fin
längd på svansen, fin harmoni i hennes vinklar, hög klass på henne, solid guld, lagom med
päls, tilltalande siluett, bra steglängd, tar för sig, trevligt temp.
Excellent 2 CK
32. 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
5 åring också med idealiskt huvud som balanserar kropp utm, välansatta öron, använder hela
skallens bredd för ögonplacering, vacker nacklinje, stram rygg, lång svans som bärs med utm.
höjd, presenteras i mkt välskött päls med rätt struktur på täckhår, bär sig stramt och pryder
ringen vackert.
Excellent 1 CK Btkl 2 Cert Championat
33. 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
3 åring, bra storlek, korrekta proportioner, elegant utan överdrifter, mkt bra könsprägel,
välvälvd nosparti, utm käkar, jämna tandrader, långt kors ngt plan, tillräckligt vinklad runt
om, bra höjd på svansen, superkvalite på pälsen, kunde ha lite mera tryck i bakstället, trevligt
öppet temp. visar sig väl i alla positioner.
Excellent 3 CK
34. Tipsy Toe’s Black Ocean SE51799/2018 F: 2018-08-18
E: NOUCH SEUCH North Exotic The Made 4 Winning
U: Tipsy Toe’s Galaxy Girl
2 år, en glänsande svart päls med vit krage och svanstipp, utm uttryck, aning lågt ansatta öron,
bra volym på skallen, fin bredd på käkarna, vacker nacklinje, välutfyllt förbröst, bröstbenet
kunde vara ngt längre, lång svans, utm längd på korset ngt plant, en superkvalite för hennes
svartvita päls, rör sig med bra steglängd, tar för sig väl fram, trevligt öppet självsäkert temp.
Excellent
35. Ziams Radar Love SE54055/2017 F: 2017-09-25
E: Ziams Can't Stop The Feeling
U: SE SUCH Ziams Who's Laughing Now

Tilltalande 3 åring, bra storlek, ett vackert huvud, väl rundat skallparti, djupt svart pigment,
breda käkar, jämna tandrader, rejäla tänder, tillräckligt förbröst, tillräcklig benstomme,
svansen kunde vara ngt längre, superpäls rätt struktur lättskött, kunde ha mera höjd på
svansen, tar för sig väl fram, kunde ha mer tryck bak.
Excellent

Championklass
36. SEUCH NOUCH FIUCH Befana's Jolly Jumper SE45674/2016 F: 2016-07-05
E: NORD UCH C.I.B Tellenmussukat Kulta Huumaa
U: NORD UCH C.I.B Ziams Glamoures Grace
Välbalanserad 4 åring, behaglig harmoniskt idealiskt temp, öron som är placerade i kronans
höjd, välpigmenterad mkt vacker nacklinje, torr lagom lång hals, lång svans som bärs med
höjd, korr vinklat bakställ framförallt i korset, bra struktur på täckhåren, bär sig stramt,
balanserade vägvinnande rörelser, äger ringen.
Excellent 2 CK Btkl 3
37. 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
Vacker svartvit tik med utm balanserat huvud som passar utm till kropp, jämna tandrader, fin
välvning på skallen, vacker nacklinje, väl tillbakalagda skuldror, lång svans med fin höjd,
kunde ha lite mer knävinkel, sagolik päls, elegant trots sin storlek och kraft, tar för sig väl
fram, tillräcklig kraft bak, trevligt temp.
Excellent 4 CK
38. SEUCH Jomi-Woo's Miss Maggie May SE33822/2016 F: 2016-05-14
E: SE UCH Shih-Bi-Chow’s Mao High Socety
U: C.I.B. FI UCH SE UCH Jomi-Woo’s Hotter Than Fire
En tik som pryder sin plats i ringen, superfeminin, utm utfyllt nosparti, rejäl haka,
medelkraftig benstomme, fin längd på halsen, lite plan i korset, lite mer a knävinkel, fin glans
i pälsen med bred vit krage, lång svans, hon använder sina ben och vinklar utm i rörelse, visar
sig väl.
Excellent 3 CK
39. SE JV -14 SEUCH DKUCH Tameron Miss Alyssa Ahley SE56271/2013
F: 2013-07-09 E: Tameron Mr Hugo XY
U: GB Ch Rossvale Miss Insolence At Tameron
7 år, mkt proportionerlig, utm siluett, feminin med utm placerade ögon mitt på ansiktet,
välpigmenterad för att vara så ljus, korr bredd på käkarna, utm resning, stram över skuldrorna,
bra vinkel mellan skuldra överarm, ngt plan över korset, bra svans, utm vinklat bakställ, får en
hylla bakom svansen, hon bär sig elegant, håller överlinjen väl, en prydnad.
Excellent 1 CK Btkl 1 BIM

Avelsgrupp
16. SEUCH Tanbell's Sgt Pepper SE12767/2015 F: 2014-12-22
E: C.I.B NORDUCH FIUCH NORDV-07 NORDV-11 SEV-10 SEVV-14 Tanbell's On
Demand
U: Tanbell's Rag Doll
Tävlar med: 10, 12, 29, 33
Avelshane med 4 individer, 2 hanar och 2 tikar, utm könsprägel, avelshanen har präglat sina
avkommor och lämnat de korrekta huvudena som alla är välformade, bra höjd på skallarna,
över lag bra konstruerade, utm pälsar, sunda i sina rörelser, öppna trevliga temp. avelshanen
visar därmed sin goda förmåga att nedärva hög kvalite, tilltalande individer ?.
1 HP Bästa avelsgrupp
40. 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: SEUCH Ta Maria Chok-O-Licious
Tävlar med: 15, 21, 23, 24
Deltar ej.

Uppfödargrupp
Kennel Gabå’s
Tävlar med: 5, 9, 15, 23, 24, 30, 37
4 kombinationer, 3 svartvita, 1 guldvit, från junior till öppen, tilltalande huvuden och uttryck,
alla har det rätta arroganta uttrycket och respektive könsprägel, även om gruppen innehåller
någon på den stora sidan så finns proportioner välbyggda med volym och några med riktigt
långa bröstkorgar, trevlig mentalitet, uppfödaren håller sin typ och linje på ett utm vis,
fortsätt.
1 HP Bästa uppfödargrupp

Resultat
BIR valp
Tanbell’s Bohemian Rhapsody
BIR junior
Chi-Ma-Zel’s Magica Zina
Bhkl
1. Ch.Frimodig Wrap Your Wings Around Me
2. Eastfane’s Brownie Caramelle Cert, Championat
3. Ch.Tellenmussukat Kulta Huumaa
4. Ch.Tanbell’s Sgt Pepper
Opl. Il Pericolos King Lear R-Cert

Btkl
1. Ch.Tameron Miss Alyssa Ahley
2. Suki-Yaki’s Europa Limited Edition Cert, Championat
3. Ch.Befana’s Jolly Jumper
4. Chi-Ma-Zel’s Magica Zina R-Cert
BIR veteran
Ch.Tellenmussukat Kulta Huumaa
BIR
Ch.Frimodig Wrap Your Wings Around Me
BIM
Ch.Tameron Miss Alyssa Ahley
Uppfödargrupp: Gabå’s
Avelsgrupp: Tanbell’s Sgt Pepper

