
SST Vilsta 2022-04-23 

Domare: Moa Persson 

Hanar  

Juniorklass 9 – 18 månader  

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

E: SEUCH NORDJV-19 Eastfane’s Brownie Caramell  

U: SEUCH FIUCH NUCH Befana’s Jolly Jumper  

Utmärkt typ o storlek, korrekta kroppsproportioner höjd, längd, markavstånd lite öppen i 

skuldervinkel, korrekt överarm utmärkta vinklar bak, framben skulle varit rakare, ett vackert 

hanhundshuvud, tillräckligt stort för åldern, välformade ögon, bra päls, svans med lite luft under rör 

sig med typisk flick-up, armbågarna lite lösa. 

Excellent 1 CK Bhkl opl. R-cert Bästa junior 

Öppenklass över 15 månader  

2. Frimodig Diamond Wings SE58480/2018 F: 2018-11-04  

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

U: Ziams Queen Of Diamonds  

Mycket god typ, hanhundshuvud skulle varit numret större o haft bättre bredd i nospartiet, stora runda 

ögon med korrekt uttryck, bra hals, normala vinklar fram o bak, ok framben, dock kunde haft lite 

kraftigare benstomme, utmärkt kroppslängd, dock skulle bröstkorgen varit längre del av det, rör sig 

korrekt. 

Very good 3 

3. Gabå’s Quite Lovely SE14798/2020 F: 2020-01-19  

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

U: Gabå’s Hannahs Glittering Eyes  

Utmärkt typ o storlek, kraftfullt hanhundshuvud, bra ögonfärg men skulle varit större, utmärkt hals, 

stark rygg, välburen svans, något brant skuldra, välvinklat bakställ, passande benstomme, rör sig med 

utmärkt steg o flick-up bak, skulle varit stabilare fram, välkroppad, välpälsad. 

Excellent 1 Ck Bhkl 3 Cert 

4. Yung Lo’s Rumour 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  

Specialtecken: C  

Utmärkt typ o storlek, välformad skalle, behöver fylla ut lite i nospartiet, utmärkta ögon fin hals, brant 

skuldra, frambenen skulle varit rakare, detta i kombination gör att han faller ner lite på sin framdel i 

rörelse, utmärkta vinklar bak, ok luft under svansen, fin päls, korrekta rörelser bak. 

Excellent 2 

Championklass  

5. SEUCH Bigg Sann’s Bo-Nu-Z SE20819/2017 F: 2017-02-20  

E: SEUCH NOUCH Khe-San´s Paint A Z  

U: Carnatangs Fancy Fiona  

Utmärkt typ o storlek, kraftfullt hanhundshuvud, korrekt uttryck, öppna näsborrar, bra hals, lite brant 

skuldra, välformad lång bröstkorg, hade gärna sett en aning längre i kroppen, korrekt benstomme o 

vinklar bak, luft under svansen, djup i färgen, rejäl päls, något trång i rörelse bak. 

Excellent 3 



6. SEUCH NORD JV-19 Eastfane’s Brownie Caramell SE52960/2018 F: 2018-09-08  

E: SEUCH Tanbell’s SGT Pepper  

U: Bellis Fleur Vom Panorama  

Utmärkt typ o storlek, kraftfullt hanhundshuvud med korrekt uttryck, dock kunde ögonen varit numret 

större, väl uppsvängd underkäke, utmärkt hals, stark rygg, svansen kunde ha lite mer luft under sig, 

passande benstomme, utmärkta vinklar bak vilket ger långt steg o typisk flick-up, behöver bli lite 

fastare fram, utmärkt päls 

Excellent 1 Ck Bhkl 1 BIM 

7. SEUCH FIUCH DKUCH GBUCH Yung Lo´s Always And Forever SE51589/2017 F: 2017-07-

07  

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

U: C.I.B DKUCH FIUCH NORDV-16 SEUCH SEV-15 Yung Lo’s Oh My Apple Pie  

Utmärkt typ o storlek, kraftfullt hanhundshuvud, utmärkt uttryck, öppna näsborrar, skulle varit bättre 

vinklad i framställ, utmärkt bak, svans med ok luft under, rejäl benstomme, rör sig med utmärkt steg o 

flick-up bak, skulle varit stabilare fram, välformad bröstkorg, korrekt päls 

Excellent 2 Ck 

Veteranklass över 8 år  

8. C.I.B NORDUCH Gabå’s Fantastic Dream SE11777/2013 F: 2012-12-02  

E: C.I.B NORDUCH Yung Lo’s Double Fantasy  

U: Ziams Harmony Forever  

9,5 år, utmärkt typ o storlek, välformat hanhundshuvud som kunde varit numret större i proportion till 

hans övriga jag, raka fina framben, passande benstomme, prydlig hals, utmärkt kroppslängd o 

bröstkorg, svans med luft under, korrekt vinklad bak, något sänkt i ryggen i stående, utmärkt i gående, 

långt steg, typisk flick-up, korrekt päls 

Excellent 2 Ck Bhkl 4 

9. C.I.B NORDUCH EECH FIUCH LVCH Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight SE51331/2011 F: 

2011-07-09  

E: C.I.B NORDUCH Mismås Three Cheers At Midnight  

U: Ziams Want To Break Free  

10 år, utmärkt typ o storlek, välformat hanhundshuvud, korrekt uttryck, välvinklad fram, frambenen 

kunde dock varit något rakare, passande benstomme, rejäl bröstkorg, korrekt kroppslängd svans med 

ordentlig luft under, rör sig typiskt med långt steg o flick-up, ok päls 

Excellent 1 Ck Bhkl 2 

Tikar  

Juniorklass 9 – 18 månader  

10. Ao Chins Jolanta SE27048//2021 F: 2021-03-06  

E: Ao Chins Asterix  

U: SEUCH Kalina Ad Acte  

Utmärkt typ o storlek, välformat tikhuvud, korrekt uttryck, välpigmenterad, brant skuldra i ett för 

övrigt utmärkt vinklat framställ, raka fina framben, välformad bröstkorg som dock skulle varit längre 

del av kroppen, välvinklat bakställ, rör sig med utmärkt parallellitet o flick-up, svansen skulle haft mer 

luft under sig. 

Excellent 1 

Unghundsklass 15 – 24 månader  



11. Hin Chen’s Easy To Fall In Love SE43197/2021 F: 2020-09-19  

E: NORDUCH KBHJV, HELJV, NORDJV-15, NV-19 Hin Chen’s Ärtans King  

U. Hin Chen’s Bee Oriental  

Utmärkt typ o storlek, tikhuvud med bra form, snyggt bett, vitt i ögonen stör uttrycket, fin hals, stark 

rygg, raka fina framben, tillräcklig benstomme, passande kroppslängd, svansen skulle haft mer luft 

under sig rör sig med gott steg fram, lite trippig bak, utmärkt päls. 

Very good 1 

12. Tanbell’s Bumble Bee Boogie SE35193/2020 F: 2020-04-30  

E: Bellona Rapsody In Rock  

U: SEUCH Tanbell’s Uptown Girl  

Utmärkt typ o storlek, tikhuvud som behöver bli ett nr större i proportion till hennes övriga jag, bra 

hals, svans med luft under, lite brant skuldra, välvinklad i överarm, raka fina framben, bröstben 

alldeles för kort, bröstkorg korrekt i sin övre del, tillräckligt vinklad bak, rör sig parallellt fram, lite 

trippig bak, pga. bröstbenet priset. 

Good 

Öppenklass över 15 månader  

13. Bigg-Sann's Ber-Ni-Z SE20821/2017 F: 2017-02-20  

E: SEUCH NOUCH Khe-San's Paint A Z  

U: Carnatangs Fancy Fiona  

Utmärkt typ o storlek, välformat tikhuvud korrekt uttryck, väl uppsvängd underkäke, fin hals trots 

brant skuldra, korrekt överarm, fina framben, korrekta kroppsproportioner höjd – längd, markavstånd 

svans med utmärkt luft under, skulle varit fastare i sina armbågar i rörelse, utmärkt steg o flick-up bak, 

utmärkt päls 

Excellent 4 

14. Gabå’s Katy A Kick For Me SE54686/2015 F: 2015-10-19  

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

U: SEUCH EECH Ziams Glittering Gemma  

Utmärkt typ o storlek, välformat tikhuvud, ögat har rätt form men kunde varit ett nummer större, fin 

hals, svansen kunde varit mer luft under, brant skuldra, raka fina framben, passande kroppslängd, rejäl 

bröstkorg, rör sig med utmärkt steg o flick-up bak, bredspårig fram 

Excellent 3 

15. Gabå’s Passion For Life SE53667/2019 F: 2019-09-04  

E: C.I.B SEUCH NOUCH DKUCH SEV-17 Yung Lo’s Cookie Dough  

U: SEUCH Gabå’s King Of Queens  

Liten tik av utmärkt typ, korrekta kroppsproportioner – höjd, längd, välformat tikhuvud stora runda 

ögon, utmärkt uttryck, fint hals trots brant skuldra, i övrigt korrekt vinklad, passande benstomme, 

frambenen kunde varit rakare, utmärkt steg o flick-up bak, lite platt svans stör, skulle varit stabilare i 

rörelse fram. 

Excellent  

16. Napo-Tashi Queen SE21177/2019 F: 2019-02-22  

E: C.I.B NORDUCH EECH FIUCH LVCH Tipsy-Toe´s Dazzling Starlight  

U: SEUCH FIUCH Napo-Tashi Open Your Hart  

Rejäl tik av utmärkt typ, dock visad i något högt hull, välformat tikhuvud, korrekt uttryck, fin hals, 

utmärkt svans med luft under, brant skuldra, raka fina framben, rejäl benstomme, korrekt vinklad bak, 

rör sig med utmärkt flick-up, dock något marktrång bak, ok parallellitet fram, bra päls 

Ecellent 2 Ck Btkl 4 



17. Yung Lo’s I Do SE19576/2019 F: 2019-01-27  

E: DKUCH FIUCH SEUCH Ta Maria All Eyz On Me  

U:C.I.B DK; FI, SEUCH GBCH NORDV-15 NORDVV-19 Yung Lo’s Heartbeat  

Specialtecken: C 

Utmärkt typ o storlek, vackert tikhuvud med korrekt uttryck o runt öga, fin hals, lite brant skuldra, 

frambenen skulle varit rakare, välformad bröstkorg, välvinklad bak, svansen skulle haft lite mer luft 

under, rör sig med gott steg , parallellitet o flick-up, skulle varit fastare fram, fin päls. 

Excellent 1 Ck Btkl 3 R-cert 

18. Yung Lo’s Talk Of The Town SE11694/2020 F: 2019-11-27  

E: DKUCH FIUCH SEUCH Ta Maria All Eyz On Me  

U: SEUCH DKUCH NOJV-17 NOUCH Yung Lo’s Success In A Dress  

Specialtecken: C  

Deltog ej  

19. Ziams Radar Love SE54055/2017 F: 2017-09-25  

E: Ziams Can’t Stop The Feeling  

U: SEUCH Ziams Who’s Laughing Now  

Liten tik av utmärkt typ, tikhuvud som skulle varit nummer större o haft mer bredd i nospartiet, runda 

fina ögon o uttryck, bra hals, lite brant skuldra, fina framben, skulle haft aning mer benstomme, 

passande kroppslängd, rör sig med gott steg o flick-up bak, svansen platt, utmärkt päls 

Very good 

Championklass  

20. SEUCH DKUCH NOUCH NOJV-17 Yung Lo’s Success In A Dress SE44159/2016 F: 2016-

06-18  

E: C.I.B NORDUCH Yung Lo’s Double Fantasy  

U: Hin-Chen's Ärtan’s Queen  

Utmärkt typ o storlek, rejält tikhuvud med bra bredd, korrekt uttryck men ögonen kunde varit numret 

större, fin hals trots brant skuldra, korrekt vinklad i överarm o bakställ fina framben, välformad 

bröstkorg, passande benstomme, bra päls o svans med luft under, rör sig utmärkt bak med flick-up, lite 

kort i steget fram, fin päls 

Excellent 1 Ck Btkl 2 

Veteranklass över 8 år  

21. Phe-Khan Think Pink SE33920/2013 F: 2013-04-09  

E: C.I.B NORDUCH Yung Lo’s Heartbreaker  

U: SEUCH NOUCH DKUCH Phe-Khan Black Pearl  

9 år av utmärkt typ, välformat tikhuvud med bra kraft o bredd, mörka ögon, fin päls o svans lite öppna 

vinklar fram, raka fina framben, en underbar bröstkorg o förbröst, svans med luft under, tillräcklig 

kroppslängd, rör sig med flick-up o utmärkt parallellitet fram 

Excellent 1 Ck Btkl 1 Cert BIR Bästa veteran 

Uppfödarklass  

Kennel Gabå’s  

Tävlar med: 3, 8, 14, 15  

En grupp väl könspräglade Shih tzus över fyra kombinationer, samtliga med passande längd o rejäla 

stommar, det finns en klar röd tråd i uppfödarens arbete men vissa saker behöver ännu slipas till 

1 Hp Bästa uppfödargrupp 



Kennel Yung Lo’s  

Tävlar med: 4, 7, 17, 18, 20 

Deltog ej 


