
Visby NDS 2021-08-29 

Domare: Patric Ragnarson 

TIKAR  

VALPKLASS  

904 Ziams Come On Clap Your Hands SE16887/2021 FÖDD 2021-01-31  

E. Ziams Macho Man  

U. Ziams Dame Judi Dench  

6 månader tilltalande tikvalp utm proportioner vackert fint rundat huvud mörka vackra ögon öppna 

fina näsborrar, väl markerad haka, fint bett, bra hals stram överlinje utm ? kropp fint förbröst, utm ben 

o tassar lovande päls väl ansatt svans som han bär i fin båge rör sig med fin stil o fint seg härligt 

temperament väl presenterad 

1 Hp Bästa valp 

HANAR  

UNGHUNDSKLASS  

905 Yung Lo's Rumour Has It SE11691/2020 FÖDD 2019-11-27 

E. SE UCH DK UCH FI UCH Ta Maria All Eyz On Me  

U. SE UCH DK UCH NO UCH NO JV-17 Yung Lo's Success In A Dress  

Utm typ fina proportioner maskulint fint rundat o välformat huvud stora vackra mörka ögon fin bredd i 

nospartiet öppna fina näsborrar bra bett fin haka välplacerade ögon ramar in ansiktet vackert bra hals 

stram överlinje välformad bröstkorg fint förbröst normala vinklar fram o bak bra ben o tassar utm päls 

fin svansbåge rör sig med fin stil och bra steg trevligt väsen fin flick up 

Excellent 1 Ck Bhkl 4 Cert 

ÖPPEN KLASS  

906 Ziams Macho Man SE39725/2019 FÖDD 2019-05-25 

E. C.I.B. NO UCH NORD UCH NO JV-15 North Exotic The 1 Made 4 Winning  

U. SE UCH Ziams Super Lady Diva  

Utm typ bra storlek fina proportioner välformat fint rundat maskulint huvud stora fina mörka ögon 

tillr. bredd i nospartiet öppna fina näsborrar bra haka välplacerade öron ramar in ansiktet vackert bra 

hals stram överlinje välformad bröstkorg normala vinklar fram o bak bra päls fin svansbåge rör sig 

med fin stil o bra steg trevligt väsen väl presenterad 

Excellent 2  

907 Ziams Silver Spirit SE59795/2018 FÖDD 2018-11-26 

E. Tipsy-Toe's Captain Morgan  

U. Ziams Midsummer Magic  

Utm typ fina proportioner maskulint välformat fint rundat huvud fin bredd i nospartiet öppna fina 

näsborrar bra bett o haka välplacerade öron ramar in ansiktet vackert bra hals stram överlinje kunde ha 

lite mer kropp o längre bröstben normala vinklar fram o bak utm päls fin svansbåge rör sig med bra 

stil o steg, kunde vara stabilare fram väl presenterad 

Excellent 1 Ck R-cert 

CHAMPIONKLASS  

908 DK UCH FI UCH SE UCH Ta Maria All Eyz On Me SE50648/2017 FÖDD 2017-05-25 

E. SE UCH FI UCH Ta Maria Nothing But The Beat  

U. Liten Vän Pochahontas  

Utm typ tilltalande champ hane utm proportioner vackert maskulint fint rundat huvud stora fina mörka 



ögon fin bredd i nospartiet öppna fina näsborrar fin haka vackra öron ramar in ansiktet fint fin hals 

stram överlinje bra kropp harmoniska vinklar fram o bak vacker välvårdad päls fin svansbåge bra ben 

o tassar rör sig med fin stil o steg härligt väsen 

Excellent 1 Ck Bhkl 1 Nordic Cert BIR 

909 DK UCH FI UCH SE UCH Yung Lo's I'Ve Got The Pants SE44162/2016 FÖDD 2016-06-18, 

E. C.I.B. NORD UCH Yung Lo's Double Fantasy  

U. Hin Chen's Ärtan's Queen  

Utm typ fina proportioner maskulint välformat fint rundat huvud stora mörka fina ögon fin bredd i 

nospartiet öppna näsborrar bra bett o haka välplacerade öron ramar in ansiktet vackert, bra hals stram 

överlinje välformad bröstkorg harmoniska vinklar fram o bak utm ben o tassar vacker o välvårdad päls 

fin svansbåge som balanserar helheten rör sig med bra stil o steg trevligt väsen 

Excellent 2 Ck Bhkl 2 Nordic R-cert 

VETERANKLASS  

910 C.I.B. EE CH FI UCH LV CH NORD UCH Tipsy-Toe's Dazzling Starlight SE51331/2011 

FÖDD 2011-07-09 

E. C.I.B. NORD UCH Mismås Three Cheers At Midnigt  

U. Ziams Want To Break Free  

10 årig veteranhane i utm kondition och en heder för sin ägare utm typ fina proportioner maskulint 

välformat fint huvud vackra mörka ögon fin bredd I nospartiet öppna fina näsborrar bra bett o haka 

vackra öron ramar in ansiktet bra hals stram överlinje utm kropp normala vinklar fram o bak utm päls 

välvårdad fin svansbåge rör sig med bra stil o steg trevligt temperament väl presenterad 

Excellent 1 Ck Bhkl 3 Bästa veteran 

TIKAR  

JUNIORKLASS  

911 Ziams Choko SE59632/2020 FÖDD 2020-10-14 

E. SE UCH SE JV-16 NORD V-19 Shu-Ling Stifler  

U. Ziams You Seen Nothing Yet  

Tilltalande välbalanserad utm typ fina proportioner välformat fint rundat huvud mörka vackra ögon fin 

bredd i nospartiet öppna fina näsborrar super bett fin haka vackra öron ramar in ansiktet fin hals stram 

överlinje utm kropp för åldern fina vinklar runt om utm päls fin svansbåge bra ben o tassar rör sig med 

utm stil o steg härligt väsen trevligt presenterad 

Excellent 1 Ck Btkl 1 Cert Nordic cert BIM 

UNGHUNDSKLASS  

912 Yung Lo's Talk Of The Town SE11694/2020 FÖDD 2019-11-27 

E. SE UCH DK UCH FI UCH Ta Maria All Eyz On Me  

U. SE UCH DK UCH NO UCH NO JV-17 Yung Lo's Success In A Dress  

Utm typ tilltalande ungtik fina proportioner vackert välformat fint rundat huvud stora fina mörka ögon 

fin bredd i nospartiet öppna näsborrar super bett bra haka vackra öron ramar in ansiktet fin hals stram 

överlinje välformad bröstkorg kunde ha lite längre bröstben normala vinklar runt om utm päls fin 

svansbåge bra ben o tassar rör sig med utm stil o steg härligt väsen 

Excellent 1 Ck 

ÖPPEN KLASS  

913 Yung Lo's I Do SE19576/2019 FÖDD 2019-01-27 

E. SE UCH DK UCH FI UCH Ta Maria All Eyz On Me  

U. DK UCH FI UCH GB CH NORD V-15 C.I.B. & SE UCH NORD VV-19 Yung Lo's Heartbeat  



Utm typ fina proportioner vackert välformat fint rundat feminint huvud vackra mörka ögon, fin bredd i 

nospartiet öppna fina näsborrar kunde haft lite mera panna bra bett välplacerade öron bra hals stram 

överlinje välformad bröstkorg normala vinklar bra päls fin svansbåge rör sig med fin stil och bra steg 

ett fint väsen väl presenterad 

Excellent 2 Ck 

914 Ziams You Seen Nothing Yet SE23340/2018 FÖDD 2018-03-01 

E. C.I.B. NO UCH NORD UCH NO JV-15 North Exotic The 1 Made 4 Winning  

U. C.I.B. NORD UCH Ziams Glamoures Grace  

(Specialtecken: C)  

Utm typ fina proportioner välformat feminint fint rundat huvud mörka fina ögon välplacerade öron fin 

bredd i nospartiet öppna fina näsborrar bra haka bra bett fin hals stram överlinje lång fin bröstkorg 

normala vinklar bra ben o tassar utm päls o fin svansbåge rör sig med fin stil o bra steg fin flick up 

trevligt väsen väl presenterad 

Excellent 1 Ck Btkl 4 R-cert 

CHAMPIONKLASS  

915 DK UCH NO JV-17 NO UCH SE UCH Yung Lo's Success In A Dress SE44159/2016 FÖDD 

2016-06-18 

E. C.I.B. NORD UCH Yung Lo's Double Fantasy  

U. Hin Chen's Ärtan's Queen  

Utm typ fina proportioner välbalanserad tik vackert välformat feminint huvud fint rundat fin nosbredd 

öppna fina näsborrar mörka vackra ögon bra bett o haka vackra öron ramar in ansiktet bra hals stram 

överlinje välformad bröstkorg normala vinklar bra ben o tassar vacker välvårdad päls fin svansbåge rör 

sig med utm stil o steg härligt väsen väl presenterad 

Excellent 1 Ck Btkl 2 Nordic R-cert 

VETERANKLASS  

916 Phe-Khan Think Pink SE33920/2013 FÖDD 2013-04-09 

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. SE UCH DK UCH NO UCH Phe-Khan Black Pearl  

8 ½ årig veteran tik i utm kondition en heder för sin ägare utm typ bra proportioner välformat fint 

rundat feminint huvud vackra mörka ögon bra nosparti med bra bredd öppna näsborrar bra bett o haka 

välplacerade öron bra hals stram överlinje välformad bröstkorg normala vinklar välvårdad päls fin 

svansbåge rör sig med bra stil o steg trevligt väsen väl presenterad 

Excellent 2 Ck 

917 SE UCH Yung Lo's Happy Heart SE38695/2013 FÖDD 2013-05-05 

E. Lady Chima's Grand King-Tzu-To Bee  

U. SE UCH FI UCH Mismås Feel Every Beat  

8 årig veteran tik i utm kondition en heder för sin ägare utm typ fina proportioner välformat feminint 

fint rundat huvud mörka fina ögon fin bredd i nospartiet öppna fina näsborrar bettet bär ålderns prägel 

fin haka vackra välplacerade öron bra hals o stram överlinje utm kropp normala vinklar vacker 

välvårdad päls fin svansbåge rör sig med bra steg trevligt väsen 

Excellent 1 Ck Btkl 3  

UPPFÖDARKLASS  

UPPFÖDARE: Kennel Ziams  

TÄVLAR MED: 906 907 911 914  

Deltager ej 



UPPFÖDARE: Kennel Yung Lo's  

TÄVLAR MED: 905 909 912 913 915 917 

Deltager ej 


