TVÅÅKER 2022-07-08
Domare: Gunilla Skallman
HANAR
VALPKLASS
2461 Ziams Passion For Class SE65174/2021 F: 2021-10-19 E. Ziams Hold On U. Ziams I Will
Always Love You
tilltalande valp vackert huvud o uttryck mkt bra skallparti mörka ögon korrekt bett välutvecklad kropp bra
fram men aningen lång i länden väl ansatt svans o bra muskelkondition utm päls rör sig väl m fin attityd
1 Hp Bästa valp
JUNIORKLASS
2462 Nalle SE52318/2021 F: 2021-06-14
E. Ziams Macho Man
U. Ziams Up In The Air
bra storlek proportioner utm skalle mörka ögon fina öppna näsborrar korrekt bett bra framben välutvecklad
kropp för åldern väl ansatt aningen platt svans vacker välskött päls rör sig mkt bra för ålder o ras m utm
attityd
Excellent 2 Ck Bhkl 3 R-cert
2463 North Exotic I'm Made 4 Triumph NO60118/21 F: 2021-07-10
E. SE UCH DK UCH FI UCH Joy's Giocando Con Il Fuoco
U. North Exotic The 1 Made 4 Show
utm storlek bra proportioner tillräcklig skalle bra nosparti fina öppna näsborrar mörka ögon lite slarvigt bett
korrekta framben behöver ännu en del naturlig utveckling i sin bröstkorg väl ansatt svans vacker välskött
päls rör sig med bra frånspark o fin attityd
Excellent 1 Ck Bhkl 2 Cert
2464 Ziams I Wish I Was A Hero SE49146/2021 F: 2021-06-29
E. Ziams Macho Man
U. Ziams Flying And Dancing
ung kille som inte är helt tillfreds i situationen på bordet tillräcklig skalle sunda ögon väl öppna näsborrar
lite slarvigt bett vill idag tyvärr inte låta sig hanteras tillräcklig kroppad kunde vara säkrare i sin svans vacker
välskött päls växer efterhand men behöver träning
Very good 3
ÖPPEN KLASS
2465 Il Pericolos King Lear SE51753/2014 F: 2014-09-06 (Specialtecken: C)
E. Lady Chima's Grand King-Tzu-To Bee
U. Lovelion's Something Else
bra storlek en tanke lång fint uttryck bra skallparti mörka sunda ögon lite slarvigt bett ganska bra framben
en fransysk kropp m tyngd väl ansatt o korrekt svans vacker välskött päls rör sig m fin frånspark o härlig
attityd
Excellent 2 Ck
2466 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
utm storlek bra proportioner fint uttryck utm skalle mörka sunda ögon stora näsborrar lite slarvigt bett bra

haka bra framben kropp m tillräcklig tyngd väl ansatt o buren svans i fin muskelkondition vacker välskött
päls rör sig me fin frånspark härlig attityd
excellent 1 Ck Bhkl 4
2467 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
fin sroeltk utm proportioner ännu ngt lätt i kroppen fint uttyck mörka sunda ögon bra näsborrar ok bett bra
haka bra frontparti men behöver djupna i sin kropp o få mer tyngd väl ansatt o mkt väl buren svans i god
muskelkondition vacker välskött päls rör sig m fin frånspark trevlig attityd
Excellent 3
CHAMPIONKLASS
2468 SE UCH Ziams Silver Spirit SE59795/2018 F: 2018-11-26
E. Tipsy-Toe's Captain Morgan
U. Ziams Midsummer Magic
fin storlek utm proportioner fin uttryck utm skalle mörka sunda ögon väl öppna näsborrar slarvigt bett bra
frontparti utm benstomme ganska välställda framben mkt bra tyngd i sin kropp väl ansatt o buren svans
ganska god muskelkondition vacker välskött päls rör sig utm m härlig attityd
Excellent 1 Ck Bhkl 1 BIR
VETERANKLASS
2469 FI UCH NO UCH SE UCH North Exotic The Only 1 Made 4 Fame NO32827/14 F: 2014-0106
E. NORD V-10 C.I.B. FI UCH NORD UCH RO CH Lac-Me's Sweet Home Chicago
U. Saffron Sherhy Only 4 North Exotic
Deltog ej
TIKAR
JUNIORKLASS
2470 Il Pericolos Beauty Of Magnolia SE26113/2021 F: 2021-03-30
E. SE UCH Mandarin Garden's Nordic Light
U. SE UCH Tameron Miss Be Desired
fin storlek ganska bra proportioner utm könsprägel fint uttryck bra skalle öppna näsborrar mörka ögon ok
bett tillräcklig haka skuldran kunde vara lite mer tillbakalagd korrekta framben behöver djupna i sin kropp
väl ansatt svans i utm muskelkondition vacker välskött päls fin frånspark men faller på fronten i rörelse
kunde ha mer attityd
Excellent 1
2471 North Exotic I Hope 4 Best In Show NO30142/22 F: 2021-10-04
E. Zhu-Ming's Big Boss 2 North Exotic
U. North Exotic The 1 Made 4 You
fin storlek aningen lång mkt feminin fint uttryck bra skalle öppna näsborrar ok bett tillräcklig haka skuldran
kunde vara mer tillbakalagd korrekta framben behöver djupna o få mer volym i sin kropp väl ansatt svans
som hon tyvärr inte vill visa idag vacker välskött päls tillräcklig frånspark men behöver en del träning
Very good 2
UNGHUNDSKLASS
2472 Il Pericolos Himalayas Rose SE22416/2021 F: 2021-03-17

E. Eastfane's Tarte Tatin
U. SE JV-18 Il Pericolos True Love
bra storlek fina proportioner utm könsprägel tillräcklig skalle mörka sunda ögon öppna näsborrar korrekt
bett haka m bra bredd bra framben behöver få mer tyngd o bredd i sin kropp väl ansatt svans i tillräcklig
muskelkondition vacker välskött päls utm frånspark härlig attityd
Excellent 2
2473 Ziams Choko SE59632/2020 F: 2020-10-14
E. SE UCH SE JV-16 NORD V-19 Shu-Ling Stifler
U. Ziams You Seen Nothing Yet
fin storlek bra proportioner vackert uttryck mörka sunda ögon bra skalle öppna näsborrar korrekt bett haka
m bra bredd bra framben kropp m bra tyngd m tanke på ålder väl ansatt svans i fin muskelkondition vacker
välskött päls utm frånspark rör sig m härlig attityd
Excellent 1 Ck Btkl 1 Cert BIM
ÖPPEN KLASS
2474 Tibets Pride's Serendipity SE40773/2018 F: 2018-06-07
E. SE UCH Tibets Pride's Man With A Mission
U. Tibets Pride's Bright As A Button
stor tik som kunde ha en tydligare könsprägel bär idag lite mkt hull välformad skalle mörka sunda ögon
öppna näsborrar ok bett haka m bra bredd skuldran kunde vara mer tillbakalagd fransk i fronten kropp m
utm tyngd väl ansatt lite platt buren svans i utm muskelkondition vacker välskött päls tillräcklig frånspark
mkt obalanserad i rörelse
idag alltför tung
Very good 3
2475 Yung Lo's Gossip SE11695/2020 F: 2019-11-27
E. SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH NORDIC CH Ta Maria All Eyz On Me
U. SE UCH DK UCH NO UCH NO JV-17 Yung Lo's Success In A Dress
ganska nätt tik fin storlek bra proportioner utm könsprägel välformad skalle öppna näsborrar lite slarvigt
bett utm haka bra framben ännu lite lätt o grund i kroppen väl ansatt svans som hon tyvärr inte visar kunde
ha lite tydligare frånspark vacker välskött päls tillräcklig attityd
Very good 2
2476 Ziams Radar Love SE54055/2017 F: 2017-09-25
E. Ziams Can't Stop The Feeling U. SE UCH Ziams Who's Laughing Now
fin storlek utm proportioner utm könsprägel välformad skalle mörka ögon väl öppna näsborrar ok bett
tillräcklig haka lite frans i fronten behöver få lite mer tyngd i sin kropp väl ansatt svans vacker välskött päls
rör sig med fin frånspark ostabil front fin attityd
Excellent 1 Ck Btkl 3 R-cert
VETERANKLASS
2477 C.I.B. & NORD UCH NO UCH NO V-17 NORD JV-15 SE JV-15 SE V-19 Yung Lo's Friends
Forever SE47260/2014 F: 2014-07-02
E. FI UCH Ta Maria Straight Flush
U. DK UCH FI UCH GB CH NORD V-15 C.I.B. & SE UCH NORD VV-19 Yung Lo's Heartbeat
8 år gammal veterandam i fin kondition bra uttyck mkt bra skalle mörka sunda ögon öppna näsborrar ok
bett bra haka lite fransk i fronten bra tyngd i kroppen väl ansatt lite platt svans vacker välskött päls rör sig
utm för ålder o ras behaglig attityd
Excellent 1 Ck Btkl 2 Bästa veteran

UPPFÖDARKLASS
Kennel Ziams Tävlar med: 2464, 2467, 2468, 2473, 2476grupp om 4 kombinationer en individ skiljer sig ngt
från de övriga annars är gruppen mkt typlik m hundar av hög kvalitet fina huvuden o uttryck utm pälsar alla
m trevlig attityd ett synnerligen gott uppfödarresultat
1 Hp Bästa grupp

