
SST Högbo 2021-09-18 

Domare: Nina Karlsdotter 

Valpar 4-6 Månader  

Tikar  

101. Il Pericolos Senses Of Magnolia SE26112/2021 F: 2021-03-30  

E: SE UCH Mandarin Gardens Nordic Light  

U: SE UCH Tameron Miss Be Desired  

Utmärkt bredd i skallen behöver få lite mer höjd bra form på nosparti bra bredd i bettet utm 

ögon välansatta öron öppna fina näsborrar bra hals rygg och svans välutvecklad för åldern 

utm. benstomme tillräckligt vinklad bra rörelser för åldern fin valppäls. 

1 Hp 

Valpar 6-9 Månader  

Tikar  

102. Ziams Come on Clap Your Hands SE16887/2021 F: 2021-01-31  

E: Ziams Macho Man  

U: Ziams Dame Judy Dench  

Trevligt huvud bra form och prop välplacerade mörka ögon bra öron utm bredd bett öppna 

fina näsborrar bra hals plan rygg välburen svans utm kropp för åldern bra benstomme 

tillräckligt vinklad rör sig med bra steglängd flickup kunde vara längre. 

1 Hp Bästa valp 

103. Ziams Living La Dolce Vita SE22648/2021 F: 2021-03-01  

E: Ziams Macho Man  

U: Ziams Midsummer Magic  

Välformat huvud md bra skall och nosparti med brett bett välplacerade mörka ögon bra öron 

utm hals plan rygglinje välburen svans välutvecklad för åldern passande benstomme 

välvinklad bra steglängd med tydlig flick up fin valppäls 

2 Hp 

Hanar  

Juniorklass 9-18 Månader  

1. Befana’s Keep This Fire Burning SE12460/2021 F: 2020-12-07  

E: SEUCH NORD JV-19 Eastfane’s Brownie Caramelle  

U: SEUCH NOUCH FIUCH Befana’s Jolly Jumper  

Bra höjd I skallparti kunde ha lite mer bredd mörka välplacerade ögon bra brett bett men 

nostryffeln är lite snett placerad bra ögon bra hals plan rygg lite lågt ansatt svans bra kropp för 

åldern utm benstomme frambenen kunde vara lite rakare tillräckligt vinklad kunde visa lite 

mer flickup i rörelse ännu ganska mkt valppäls 

Good 

2. Befana’s King Of The Road SE12461/2021 F: 2020-12-07  

E: SEUCH NORD JV-19 Eastfane’s Brownie Caramelle  

U: SEUCH NOUCH FIUCH Befana’s Jolly Jumper  

Välformat huvud utm längd på nospartiet bra bett välplacer mörka ögon utm. öron bra hals 



plan stabil rygg välansatt svans utm. kropp för åldern bra benstomme harmoniskt vinklad bra 

steg och flickup ännu lite valppäls men ny päls på gång med bra kvalite öppna näsborrar 

Excellent 1 Ck 

Unghundsklass 15-24 Månader  

3. Art Made The Fireball SE60462/2019 F: 2019-10-29  

E: C.I.B NORDUCH SE JV-18 Frimodig Wrap Your Wings Around Me  

U: DKUCH SEUCH Art Made Marilyn Monroe  

Trevligt välskuret huvud bra form på nospartiet men tyvärr lite öppet bett välplacerade mörka 

ögon bra öron utm hals bra rygg vill tyvärr inte visa svansen i rörelse väutvecklad kropp bra 

benstomme harmoniskt vinklad bra steg från sidan kunde ha tydligare flick up bra päls 

Very good 3 

4. Yung Lo’s The Rumor Has It SE11691/2020 F: 2019-11-27 

E: DKUCH FIUCH SEUCH Ta Maria All Eyz On Me  

U: SEUCH NOUCH DKUCH NO JV-17 Yung Lo’s Success In A Dress  

utm skallparti bade gällande form och höjd välformat ngt kort nosparti bra brett bett mörka 

välplacerade ögon aningen smala näsborrar välansatta öron fin nacke välansatt hals stabil rygg 

bra svans välutvecklad kropp bra benstomme frambenen kunde vara lite rakare harmoniskt 

vinklad lätt och ledigt steg ??? kunde totalt sett vara lite längre 

Excellent 2 

5. Ziams Hold On SE22864/2020 F: 2020-03-01  

E: Ziams Silver Spirit  

U: SEUCH Ziams Miss Kiss Kiss  

Välformat mask. huvud bra höjd och bredd i skallen välformat utm nosparti brett bra bett, 

välplacerade mörka ögon välansatt hals plan stabil rygg välansatt svans som kunde bäras med 

högre båge utm. kropp bra benstomme harmoniskt vinklad spänstigt steg bra flick up bra 

pälskvalite välvisad 

Excellent 1 Ck Bhkl 1 Cert BIM 

Öppenklass över 15 månader  

6. Eastfane’s Tarte Tartin SE52962/2018 F: 2018-09-08  

E: SEUCH Tanbell’s SGT Pepper  

U: Bellis Fleur Vom Panorama  

utm välformat skallparti ngt kort nosparti brett bra bett utm mörka välplacerade ögon bälburna 

öron utm hals stabil plan rygg välansatt och välburen svans välutvecklad kropp bra 

benstomme harmoniskt vinklad utm steg från sidan bra flick up bra pälskvalite öppna fina 

näsborrar. 

Excellent 1 Ck Bhkl 4 R-Cert 

7. Ziams Silver Spirit SE59795/2018 F: 2018-11-26  

E: Tipsy-Toe's Captain Morgan  

U: Ziams Midsummer Magic  

mask huvud bra form på skallen även på nospartiet som dock är ngt kort mörka välplacerade 

ögon brett bra bett lite smala näsborrar bra öron utm hals plan rygg välansatt svans som kunde 

bäras med högre båge bra kropp och längd passande benstomme harmoniskt vinklad bra steg 



från sidan bra flick up 

Excellent 2 Ck 

Championklass  

8. SEUCH NORD JV-19 Eastfane’s Brownie Caramell SE25960/2018 F: 2018-09-08 

 E: SEUCH Tanbell’s SGT Pepper  

U: Bellis Fleur Vom Panorama  

fint välformat huvud utm skallparti utm bred och form på nospartiet fina öppna näsborrar 

välplacerade mörka ögon bra öron brett bett fin nacke utm rygg välansatt och välburen svans 

välutvecklad stabil kropp bra benstomme harmoniskt vinklad bra steg och flickup bra 

pälskvalite 

Excellent 1 Ck Bhkl 2 

9. C.I.B NORD UCH SE JV-18 Frimodig Wrap Your Wings Around Me SE43224/2017 

F: 2017-06-22  

E: C.I.B NORDUCH Gabå’s Fantastic Dream  

U: SEUCH Gabå’s Gela Sweet As Candy  

mask huvud utm. skallparti bra bredd i nosparti och bett lite kort nosparti mörka välplacerade 

ögon öppna näsborrar välansatta ögon utm hals plan rygglinje välansatt svans bra kropp och 

längd passande benstomme harmoniskt vinklad spänstigt steg bra flickup bra päls på den 

större sidan 

Excellent 2 Ck 

(10. utm bredd i skallpartiet även bra bredd i nos och bett ngt kort nosparti utm. hals stebil 

rygglinje välansatt svans bra kropp tillräcklig längd passande benstomme tillräckligt vinklad 

fram lite knapp bak rör sig ändå med bra steg och flickup bra pälskvalite lite vågig utm brett 

placerade ögon och öppna näsborrar 

Excellent 3 Ck) 

Veteranklass över 8 år  

11. C.I.B NORDUCH Tellenmussukat Kulta Huumaa SE28208/2010 F:2010-01-25  

E: C.I.B EECH NORDUCH Bellings Karl-Oskar Krupp  

U: FIUCH Tellenmussukat Kulta-Pitziä  

utm form på skallpartiet bra bredd i nosparti som dock är ngt ort utm brett placerade ögon 

öppna fina näsborrar välansatta öron fin nacke välansatt hals stabil plan rygglinje välansatt 

och välburen svans med fin höjd i bågen bra kropp och längd passande benstomme bra steg 

och flick up utm pälsstruktur i fin kondition för sin ålder 

Excellent 1 Ck Bhkl 3 

Tikar  

Juniorklass 9-18 Månader  

12. Befana’s Kissing In The Moonlight SE12465/2021 F: 2020-12-07  

E: SEUCH NORD JV-19 Eastfane’s Brownie Caramell  

U: SEUCH NOUCH FIUCH Befana’s Jolly Jumper  

Nätt feminint huvud bra form på skallparti ngt kort nosparti och lite stort underbett 

välplacerade ögon och öron utm öppna näsborrar bra hals och rygg lite lågt ansatt svans bra 

kropp för åldern passande benstomme rör sig bra från sidan kunde ha lite tydligare flick up 



ännu mkt valppäls 

Very good 4 

13. Befana’s Knocking On Heavens Door SE12463/2021 F: 2021-12-07  

E: SEUCH NORD JV-19 Eastfane’s Brownie Caramell  

U: SEUCH NOUCH FIUCH Befana’s Jolly Jumper  

Nätt feminint huvud bra form på skallpartiet nospartiet kunde vara lite längre bra bredd i 

bettet välplacerade mörka ögon bra öron bra hals plan rygglinje svansen ok välutvecklad för 

åldern tillräcklig längd bra benstomme harmoniskt vinklad bra steg och flickup ännu valppäls 

Excellent 2 

14. Eastfane’s Salsa De Pina SE50864/2020 F: 2020-08-11  

E: Eastfane’s Taarte Tartin  

U: Bella-Donna  

Nätt feminint huvud bra form på skalle och nospartiet som dock är ngt kort välplac ögon som 

kunde vara ngt större bra öron brett bett fina öppna näsborrar bra hals plan rygglinje utm 

kropp för åldern bra längd passande benstomme harmoniskt vinklad inte helt bekväm i ringen 

och vill inte visa svansen utm päls för åldern 

Very good 3 

15. Ziams Choko SE59632/2020 F: 2020-10-14  

E: NORDUCH Shu-Ling Stifler  

U: Ziams You Seen Nothing Yet  

Fint feminint huvud utm form på skalle och nosparti som också har längd brett bett öppna fina 

näsborrar mörka fina ögon utm hals och överlinje välansatt och välburen svans fin hylla 

bakom utm kropp och längd bra benstomme fina framben harmoniskt vinklad utm steg och 

bra flick up fin päls välvisad 

Excellent 1 Ck Btkl 2 Cert 

Öppenklass över 15 Månader  

16. Befana’s Joyfull Johanna SE456/75/2016 F: 2016-07-05  

E: C.I.B NORDUCH Tellenmussukat Kulta Huumaa  

U: C.I.B NORDUCH Ziams Glamoures Grace  

Välformat feminint huvud utm skalle och nosparti utm. brett bett välplacerade ögon bra öron 

utm hals plan rygglinje välansatt och välburen svans fin hylla bakom utm välutvecklad kropp 

bra längd bra benstomme harmoniskt vinklad utm steg bra flick up bra päls välpresenterad 

Excellent 2 Ck 

17. 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  

Feminint huvud som kunde ha lite mer höjd bra bredd ngt kort nosparti lite stort underbett 

men bra bredd välplacerade mörka ögon bra öron öppna fina näsborrar utm. hals stebil plan 

rygglinje välansatt svans bra kropp tillräcklig längd passande benstomme harmoniskt vinklad 

bra steg från sidan flick upen kunde vara lite tydligare utm päls välpresenterad 

Excellent 3 Ck 

18. Ziams Upp Upp And Away SE45590/2019 F: 2019-07-17  

E: Tipsy-Toe's Captain Morgan  



U: Ziams Pretty Woman  

Kraftfullt men feminint huvud bra form på skallparti och nosparti brett bett välplacerade ögon 

som kunde vara lite mörkare och ngt större bra öron utm hals plan rygglinje välansatt svans 

ngt platt buren lite blandad päls spänstigt steg utm flickup 

Excellent 4 

19. Ziams You Seen Nothing Yet SE23340/2018 F: 2018-03-01  

E: MULTICH North Exotic The 1 Made 4 Winning  

U: C.I.B NORDUCH Ziams Glamoures Grace  

Välf huvud bra skallparti bra längd på nosparti bettet kunde vara lite tätare välplacerade ögon 

som kunde vara ngt större bra öron öppna näsborrar utm hals välansatt plan rygg välansatt 

svans svans med hylla bakom utm kropp bra längd bra benstomme harmoniskt vinklad 

spänstigt steg bra flick up bra pälskvalite 

Excellent 1 Ck Btkl 4 R-Cert 

Championklass  

20. SEUCH NOUCH FIUCH Befana’s Jolly Jumper SE45674/2016 F:2016-07-05  

E: C.I.B NORDUCH Tellenmussukat Kulta Huumaa  

U: C.I.B NORDUCH Ziams Glamoures Grace  

Feminint huvud bra form   på skalle och nosparti bra bett välplacerade mörka ögon bra öron 

utm hals plan rygglinje välansatt svans välutvecklad kropp bra längd passande benstomme 

harmoniskt vinklad spänstigt steg bra flick up fin päls 

Excellent 1 Ck Btkl 3 

Veteranklass över 8 år  

21. C.I.B NORDUCH FIUCH Nettlavallens Edna Thimdotter SE61337/2012 F: 2012-11-

19  

E: C.I.B NORDUCH DK V-11 Nettlavallens Thim Skotte Almason  

U: SEUCH SE VV-19 Aksu I’m A Star  

Utm bredd och höjd i skallen fin rundning bra nosparti och bett välplacerade mörka ögon 

öppna näsborrar utm hals stabil rygglinje välansatt svansutm kropp och längd bra benstomme 

tillräckligt vinklad spänstigt steg bra flick up bra päls 

Excellent 1 Ck Btkl 1 BIR Bästa veteran 

Avelsklass  

20. SEUCH NOUCH FIUCH Befana’s Jolly Jumper SE45674/2016 F:2016-07-05  

E: C.I.B NORDUCH Tellenmussukat Kulta Huumaa  

U: C.I.B NORDUCH Ziams Glamoures Grace  

Tävlar med: 1, 2, 12, 13 

Deltar ej 

Uppfödarklass  

Kennel Befana’s Tävlar med: 1, 2, 12, 13, 16, 20  

2 kombinationer åldersspann 9mån-5 årtypmässigt jämn och fin grupp trots lite ojämna 

nospartier bra ögon och uttryck utm kroppar rör sig med stil fina pälsar för respektive ålder  

1 Hp Bästa uppfödargrupp 



Kennel Ziams Tävlar med: 5, 7, 14, 17, 18 

Deltar ej 


