
Gimo Int. 2022-05-28

Domare: Karin Linde-Klerholm

HANAR (Tävlar ej om Cacib) JUNIORKLASS

309 North Exotic I'm Made 4 Triumph NO60118/21 FÖDD 2021-07-10, E. SE 
UCH DK UCH FI UCH Joy's Giocando Con Il Fuoco , U. North Exotic The 1 
Made 4 Show 

10 mån bra storlek fina proportioner vackert öppet ansikte stora mörka ögon kvadratiskt 
nosparti bra bett fin hals behöver ännu djupna i sin front fina framben behöver ännu 
utvecklas i sin bröstkorg behöver vara mer musklad bak utm pälskvalite under utveckling 
rör sig m tillr steg fram o flick ups bak fin svanshållning trevl temp
Excellent 1

UNGHUNDSKLASS

310 Eastfane's Salsa Verde SE50861/2020 FÖDD 2020-08-11, E. Eastfane's 
Tarte Tatin , U. Bella- Donna 

20 mån bra storlek vakert maskulint huvud stora fina ögon väl rundad skalle aning kort i 
nosparti kvadratiskt nosparti bra bett tillr hals bra djup i förbröst väl välvda revben rejält 
ländparti kunde ha aning mer höjd på svans i rörelse välmusklat lår utm pälskvalite under 
utveckling rör sig med fina flick ups o fint steg fram trevlig attityd
Excellent 1 Ck Bhkl 3 R-cert

311 Neon By Glamour SE28170/2021 FÖDD 2020-10-08, E. BY CH Cashmere 
Brilliant Of Moravia ,
U. Princessa By Glamour 

19 mån utm storlek mask huvud o uttr stora fina mörka ögon väl rundad skalle utm bett 
aning kort i nosparti fina näsborrar markerat förbröst kunde ha lite mer utfyllnad på djup o 
lik mer välvning i bröstkorgen utm framben fin hög svans tillr vinklad o musklad bak päls 
ännu under utveckling rör sig m fina flick ups o härlig attityd
Excellent 2 

ÖPPEN KLASS

312 Eastfane's Tarte Tatin SE52962/2018 FÖDD 2018-09-08, E. SE UCH 
Tanbell's Sgt Pepper , U. Bellis Fleur Vom Panorama (Specialtecken: C)

3 år bra storlek väl rundad skalle för dagen kisande aning kort nosparti väl öppna 
näsborrar rektangulärt nosparti bra bett välansatta öron aning kort hals tillräckligt fylld 
i fronten tillr välvning i bröstkorgen tillr vinklad bak kunde vara bättre musklad fina 
mörka ögon aning svängda framben rör sig m fin svanshöjd o bra steg från sidan m 
härlig attityd

Excellent 1 Ck Bhkl 2 Cert R-cacib Championat

CHAMPIONKLASS

313 NORD JV-19 SE UCH Eastfane's Brownie Caramelle SE52960/2018 
FÖDD 2018-09-08, E. SE UCH Tanbell's Sgt Pepper , U. Bellis Fleur Vom 
Panorama , Uppf Andersson Annalena, Gävle , Ägare Engstrand Siv, 
Kvicksund

3 år härlig helhet fantastisk  pälskondition mask i huvud fin bredd o höjd vackra mörka 



stora klara öppna ögon fina kvadratiskt nosparti bra bett fin haka väl ansatta öron tillr 
hals fin bredd o djup i front härlig kropp välvinklad bak tillr muskulatur rör sig med fina 
flickups o härlig attityd m bra steglängd från sidan

Excellent 1 Ck Bhkl 1 Cacib BIR

TIKAR (Tävlar ej om Cacib) JUNIORKLASS

314 Il Pericolos Senses Of Magnolia SE26112/2021 FÖDD 2021-03-30, E. SE 
UCH Mandarin Garden's Nordic Light , U. SE UCH Tameron Miss Be Desired 

1 år bra storlek fina proportioner skulle önska högre dome i skallen (panna) stora mörka 
fina ögon lite fattigt nosparti bra bett fin haka fin hals tillr utfylld i front fin bröstkorg fina 
höjd på svans vän ansatt tillr vinklad  bak bra muskulatur fina framben päls fortfarande 
under utveckling rör sig m fina flick ups attityd när hon vill o vädret tillåter
Excellent 2 

315 Tonya By Blamour SE70699/2021 FÖDD 2021-05-23, E. BY CH Amber 
Face Lyubimy Chernyi Brillian , U. Zarinka Solnechnyi Kapriz 

12 mån tik på mindre sidan ultra fem huvud stora fina mörka ögon fina näsborrar bra bett tillr 
utfyllt nosparti bra hals fina förbröst behöver ännu utvecklas i bröstkorgen tillr vinkl bak lite 
fattig muskulatur fina framben rör sig m fantastisk utstrålning fint steg o flick ups härlig attityd 
utm pälskonditio
Excellent 1 Ck Bästa junior 

UNGHUNDSKLASS

316 Eastfane's Salsa Taquera SE50865/2020 FÖDD 2020-08-11, E. 
Eastfane's Tarte Tatin , U. Bella-Donna

20 mån bra stoeltk fina proportioner utm skalle härligt uttryck fina mörka ögon 
välansatta öron bra nosparti bra bett fin haka utm hals fina djup o bredd i front bra 
förbröst bra bröstkorg god längd välansatt svans väl vinklat bakställ god muskulatur 
utm pälskvalite rör sig m fina flick ups tillr steg fram
Excellent 1 Ck Btkl 3 R-cert

ÖPPEN KLASS

317 Tanbell's Bumble Bee Boogie SE35193/2020 FÖDD 2020-04-30, E. Bellona 
Rapsody In Rock ,
U. SE UCH Tanbell's Uptown Girl 

2 år fin storlek o prop härlig attityd bra skalle fin rundning välansatta öron fina runda 
ögon kunde vara mörkare aningen kort nosparti fina öppna näsborrar bra nosparti bra 
bett haka utm hals bra bredd o djup i front fina bröstkorg fantastiskt välansatt o buren 
avans utm bakbensvinklar o god muskulatur utm pölskvalite rör sig m fina flick ups 
aning trångt fram fina attityd från sidan
Excellent 2 Ck Btkl 4

318 Ziams Upp Upp And Away SE45590/2019 FÖDD 2019-07-17, E. Tipsy-Toe's 
Captain Morgan ,
U. Ziams Pretty Women 

2,5 år utm storlek fina prop välrundad skalle härligt uttryck god noslängd bra bredd I 
nosparti underbett bra haka välansatta öron fin hals härlig front bredd  odjup massiv 



bröstkorg välansatt svans kunde bäras lite högre rejäl muskulatur I bakställ bra framben 
in between coats härligt gångverk m swung o stil o attityd
Excellent 1 Ck Btkl 2 Cert R-cacib

CHAMPIONKLASS

319 SE UCH Ao Chins Josselin SE59425/2018 FÖDD 2018-11-03, E. SE UCH 
NO UCH Ta Maria The Magic Beat , U. C.I.B. NORD UCH Ao Chins 
Roussanne 

3 år utm skalle fina prop fantastiskt uttryck fina mörka ögon fina kvadratiskt nosparti bra 
bett bra haka utm hals kunde ha lite mer förbröst men bra djup utm bröstkorg välansatt 
svans fin båge fina framben rör sig med fina stil o härlig attityd ypperlig pälskondition
Excellent 1 Ck Btkl 1 Cacib BIM

(Tävlar ej om Cacib) VETERANKLASS

320 SE UCH Lord Diva's Dream Of Midnight SE42669/2012 FÖDD 2012-06-05,
E. SE UCH FI UCH Tangse Midnight Cowboy , U. SE UCH FI UCH Bellings 
Naomi-Krupp

9 år fin storlek o prop fem huvud stora runda ögon aning ljusa I sin färg kvadratiskt 
nosparti fina haka välansatta öron aning kort hals härl djup o bredd I front utm bröstkorg 
väl ansatt o buren svans kunde va aning mer vinklad I bakställ lite utåtvridna tassar I front
fantastisk pälskvalitet rör sig med flick ups aning kort steg fram härlig svanshållning från 
sidan
Excellent 1 Ck Bästa veteran

UPPFÖDARKLASS

UPPFÖDARE: Kennel Eastfane'S TÄVLAR MED: 315 317 
318 321

2 kombinationer olika åldrar vackra fina huvuden väl välvda skallar fina
nospartier o hakor fina ögon samtliga väl burna svansar o öppna 
näsborrar rastypisk attityd i ringen Grattis
1 Hp Bästa grupp 
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