Vänersborg 2022-06-11
DOMARE: PETTERSSON CINDY
HANAR
VALPKLASS
863 Tipsy-Toe's Stay Behind My Paws SE68515/2021 FÖDD 2021-10-21
E. C.I.B. NO UCH NORD UCH NO JV-15 North Exotic The 1 Made 4 Winning
U. SE UCH Tipsy-Toe's Sweet Amarula
8 mån utm proportioner väl rundat huvud med utm stop skalle väl ansatta ögon av utm storlek utm
öppen näsa toppenbett o bred underkäke utm förbröst tillräckliga raka fram utm hals skuldra
bröstkorg djup o längd utm svans ansatt där bågen kunde vara högre har bred bak o väl vinklad bak
utm pälskvalite
1 Hp Bästa valp
864 Ziams Passion For Class SE65174/2021 FÖDD 2021-10-19
E. Ziams Hold On
U. Ziams I Will Always Love You
Utm proportioner rundad huvud med ett gott stop bra bredd mell ögonen utm öpen nos utm bett
superrakt förbröst tillräcklig raka framben utm has skuldra bröstkorg djup o volym väl ansatt svans
med tillr båge bra bredd båge men bakpart kunde vara bättre fina flick upps
2 Hp
JUNIORKLASS
865 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
utm typ storlek o proportioner härligt bäl rundat kraftig huvud med utm stop väl välvd skalle utm
bredd mellan ögon som är mörka välformade utm stort nosparti med härlig bredd på noskuddar o
fina haka bra förbröst utm framben utm hals över skuldra överarm bröstkorg djup o längd härlig
bredd bakparti o välvinklad utm ansatt svans o båge bra pälskvalite utm rörelser o fina flick ups
Excellent 1 Ck Bhkl 2 cert
UNGHUNDSKLASS
866 Tipsy-Toe's Mommy's Happy Love SE45926/2020 FÖDD 2020-07-05
E. SE UCH SE V-18 Ao Chins Armagnac
U. Tipsy-Toe's Oh My Happy Happy Dream
Utm typ stor o proportioner väl rund huvud av tillräcklig storlek bra stop tillräcklig bredd mellan
ögonen som är välformade bra nos utm omvänd saxbett utm förb tillräckligt raka framben ngt kort
hals vilket gör att han saknar lite elegans ngt öppen i skuldervinkel o armbåge kunde ligga tätare till
kroppen har bredd över bakpartiet som har goda vinklar bak god pälskvalite fin svansbåge
tillräckliga flick ups rör sig brett i fronten
Very good 1
ÖPPEN KLASS
867 Frimodig Diamond Wings SE58480/2018 FÖDD 2018-11-04
E. C.I.B. NORD UCH SE JV-18 Frimodig Wrap Your Wings Around Me
U. Ziams Queen Of Diamonds
Mycket god typ behöver fortfarande tid att utvecklas utm väl rundat huvud bra stop o ögonpla härlig

bred nospar o utm omvänt saxbett o bredd i underkäken bra förb men saknar djupet i den främre
delen raka fina framben god hals o skuldra bra bröstkorg som kunde ha mer volym o längd svans
kunde vara h lite smal över bakparti utm pälskvalite av bästa sort tillräckliga flickups
Very good 4
868 Suki-Yaki's Golden Son Of Tzu-Hsi SE36649/2019 FÖDD 2019-06-08
E. Il Pericolos King Lear
U. Suki-Yaki's Electra Glide
Utm typ sto o proportioner härligt väl rundat kraftfullt huvud utm bredd utm stop utm välvning
över skalle bra bredd över ögon öppen nos omvänt saxbett med tillräcklig bredd super förb raka fina
framben utm sk hals djup o volym fin svans o båge tillräcklig bredd över bakpartiet goda vinklar
bak utm pälskvalite
Excellent 1 Ck Bhkl 4 R-cacib
869 Tipsy-Toe's One Piece Of My Heart SE31197/2016 FÖDD 2016-05-13
E. Tipsy-Toe's Sunshine Dancing
U. SE UCH Tipsy-Toe's Touch Of Class
utm typ o storl o proportioner väl rundat välfyllt huvud bra stop mycket bra bredd mellan ögonen
som är mörka gott tillräcklig bredd i nosp härligt omvänt saxbett härligt förbröst bra rak mkt god
hals armb utm förbröst o bröstkorg o volym utm tillräcklig väl ansatt svans men bågen kunde vara
högre tillr knävinkel bra pälskvalite rör sig med ett gott steg
Excellent 3
870 Tipsy-Toe's The Warrior Of Love SE54402/2018 FÖDD 2018-09-15
E. SE UCH SE V-18 Ao Chins Armagnac
U. Tipsy-Toe's Sunshine Girl
utm typ storlek o proportioner väl rund huvud bra stop utm bredd mellan ögon som är av bra storlek
bra näsa omvänt saxbett med tillr många incisiver bra förbröst tillräckligt raka framben utmärkt hals
o skuld bröstkorgs djup o längd utm svansansättning o båge lite tunn över bakp som är välvinklat
utm flickups
Excellent 2 Ck
CHAMPIONKLASS
871 Yung Lo's Rumour Has It SE11691/2020 FÖDD 2019-11-27
E. SE UCH DK UCH NO UCH FI 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
utm typ storl o proportioner särdeles vackert huvud i alla detaljer utm hals vinkling fram o bak
frambenen kunde vara rakare härlig bredd över bakpartiet i toppenpäls fina flickups utm rörelser en
toppenhane
Excellent 1 Ck Bhkl 1 Cacib BIM
VETERANKLASS
872 SE UCH SE V-16 Shu-Ling Gandalf SE12516/2013 FÖDD 2012-12-15
E. C.I.B. NORD UCH Tangse Conrad
U. SE UCH NO UCH Shu-Ling Queen Of Light
utm typ storlek o proportioner härligt kraftfullt välformat huvud utm nos o haka utm förbröst raka
fina framben utm hals o skuldra förbröst front o bröstkorg bra bredd över bakpartiet som är
tillräckligt vinklad utm pälskvalite tillräckliga flickups
Excellent 1 Ck Bhkl 3

TIKAR
JUNIORKLASS
873 Il Pericolos Beauty Of Magnolia SE26113/2021 FÖDD 2021-03-30
E. SE UCH Mandarin Garden's Nordic Light
U. SE UCH Tameron Miss Be Desired
nätt tik av mkt god typ nätt huvud med gott stop gpod bredd mellan ögon utm näsa ett kraftigt
underbett som kunde ha mer bredd i underkäken utm förbröst raka fina framb mkt god hals god
vinkling fram behöver tid att mogna i kropp bra bredd över bakp där knävin kunde vara bättre rör
sig med ett gott steg behöver mer tid
Very good 3
874 Suki-Yaki's I Really Don't Care SE43440/2021 FÖDD 2021-05-19
E. Tipsy-Toe's The Warrior Of Love
U. Suki-Yaki's Flora Fantasia
alldeles bedårande i stående väl format huvud bra nos med härl bredd i underkäken utm förbröst
front raka fina framben utm hals skuldra välkroppad för sin ålder med perfekt svansbåge god bredd
över bakpartiet utm rörelser
Excellent 1 Ck Btkl 3 R-vcert
875 Suki-Yaki's Itsy Bitsy Teenie Weeni SE43439/2021 FÖDD 2021-05-19
E. Tipsy-Toe's The Warrior Of Love
U. Suki-Yaki's Flora Fantasia
utm typ storlek nätt huvud med tillräck välvning över skallpartiet tillräck bredd nosparti bra bredd i
underkäke fint förbröst raka fina framben bra hals o skuldra fin volym i bröstl som har en utm längd
är dock lite bakhög idag tillräcklig vinklad bak rör sig med gott steg
Excellent 2
UNGHUNDSKLASS
876 Frimodig Sugar Plum SE45536/2020 FÖDD 2020-07-09
E. SE UCH SE V-16 Shu-Ling Gandalf
U. SE UCH Gabå's Gela Sweet As Candy
nätt tik av utm typ nätt huvud som kunde ha kraft o välvning i skallpartiet tillräcklig bredd mellan
ögonen som har god form o färg lite kraftigt underbett där käken kunde ha mer bredd fint förbröst
raka fina framben bra hals o skuldra behöver tid att fylla ut i volym god bredd bak o vinkling
Very good 1
ÖPPEN KLASS
877 Suki-Yaki's Flora Fantasia SE54596/2018 FÖDD 2018-09-28
E. Il Pericolos King Lear
U. SukiYaki's Euforia Feeling
utm typ storlek o proportioner härlig välfo huvud med utm uttryck stor nostryffel kraftigt underbett
som härlig bredd utm förbröst fin front hals o skuldra bra bröstkorg o djup men är lite smal idag
utm svansåbge o goda vinklar bak fantastisk päls utm flickups o rörelser
Excellent 1 Ck Btkl 4 R-cacib
CHAMPIONKLASS
878 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 FÖDD 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
utm tik av bästa typ i alla detaljer bästa päls o kondition med typisk arrogans o uppsyn o världen
Excellent 1 Ck Btkl 1 cacib BIR
VETERANKLASS
879 Phe-Khan Think Pink SE33920/2013 FÖDD 2013-04-09
E. C.I.B. & NORD UCH FI UCH NO V14 NORD V-15 NORD V-16 NORD VV-19 Yung Lo's
Heartbreaker
U. SE UCH DK UCH NO UCH Phe-Khan Black Pearl
(Specialtecken: C)
vacker välvårdad veteran av bästa sort magnig förbröst front o framparti goda vinklar bak i
toppkondition utm flickups i kanonpäls
Excellent 1 Ck Btkl 2 Cert championat bästa veteran
UPPFÖDARKLASS
UPPFÖDARE: Kennel Suki-Yaki'S TÄVLAR MED: 868 874 875 877
3 kombinationer där uppfödare framvisar en klar typ i huvud kropp o proportioner ett utm gjort
arbete
1 Hp Bästa grupp

