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Domare: Maritha Östlund-Holmsten

Valpklass 

Tikar

1175. Frimodig As Y'all Like It SE71109/2021
tilltalande typfull med härlig attityd ljuvligt öppet ansikte utm proportioner stora näsborrar 8,5 månader 
härligt välutvecklad för åldern kan med fördel få ett högre svanslyft utm pälskvalitet rör sig med fin flick up
1 Hp Bästa valp BIS valp 

1176. Ziams Christmas Kisses SE10093/2022
Deltog ej

Juniorklass

Hanar

1177. Belle Loulous Cheverny SE65172/2021
9 månader nätt hane men ändå med tydlig könsprägel behöver utvecklas mer i framstället + få mer 
volym i kroppen nätt huvud bra bredd mellan ögonen bra bett ok näsborrar utm överlinje kort men 
hög svans som han bär väl aningen kort på benen rör sig ok för ålder + utveckling utm pälskvalitet
Excellent 4 

1178. NO JV-22 Funny Feeling's  Your Majesty NO59750/21
12 månader välutvecklad junior med utm bredd i fronten välformat huvud utm nosparti som dock 
kunde vara en tanke längre välplacerade ögon i sitt öppna ansikte bra bett utm överlinje utm rörelser
bär svansen med stil utm pälskvalitet
Excellent 1 Ck Bhkl 2 R-cert R-nordic cert 

1179. North Exotic I'm Made 4 Triumph NO60118/21
1 år maskulint huvud bra noslängd öppna näsborrar ngt tätt placerade ögon ok bett idag 5 incisiver i 
underkäken behöver breddas i framstället + djupna i kroppen plan överlinje utm svans raska rörelser
med tillräcklig flick up utm pälskvalitet 
Excellent 2 Ck 

1180. Tipsy-Toe's Stay Behind My Paws SE68515/2021
12 månader tilltalande junior välutvecklad för åldern utm proportioner typfullt huvud väl stora ögon
utm bett bra bredd i underkäken utm näsborrar bra överlinje bra volym i bröstkorgen lite låg svans 
rör sig mkt bra med bra flick up lovande pälskvalitet
Excellent 3 

Öppen klass 

1181. Frimodig Sweet William SE45534/2020
(Specialtecken C)
2 år tilltalande typfull av utm storlek fina proportioner vackert huvud + uttryck öppet ansikte 
välplacerade ögon bra näsborrar utm noslängd ok bett utm förbröst fint djup i den unga kroppen 
aning kort bröstkorg stark länd bär upp kroppen fint svanslyft rör sig väl från sidan bra flick up 
trång fram bra pälskvalitet utm attityd härliga muskler
Excellent 1 Ck Bhkl 1 Cert Nordic cert Championat BIR



1182. Tipsy-Toe's One Piece Of My Heart SE31197/2016
5 år typfull utm proportioner tillräckligt hög på benen välformat huvud öppet ansikte bra noslängd 
ok bett bra djup i kroppen kort vid överarm/armbåge tillräckligt svanslyft balanserade vinklar bak 
ok rörelser bra flick up bra struktur i pälsen
Excellent 3 

1183. Tipsy-Toe's The Warrior Of Love SE54402/2018
3,5 år hane av bra storlek nätt huvud som kunde vara bredare i skallen nospartiet mer utfyllt stora 
välplacerade ögon aning kort hals beroende på ngt framskjuten skuldra annars bra djup i kroppen 
fin överlinje balanserade vinklar rör sig väl från sidan trång bak + fram lite torr i pälsen saknar en 
incisiv
Excellent 4 

1184. Tristan Veseliy BCU208-002914
4,5 år maskulin utm typ mkt vackert öppet ansikte med utm noslängd stora öppna näsborrar ok bett 
5 incisiver härligt djup i kroppen välställda ben utm överlinje tillräckligt svanslyft utm vinklar 0 
rörelser från alla håll utm pälskvalitet 
Excellent 2 Ck Bhkl 3 

1185. Ziams Hold On SE22864/2020
Deltog ej

1186. Ziams Macho Man SE39725/2019
Deltog ej

Championklass

1187. DK UCH FI UCH SE UCH Joy's Giocando Con Il Fuoco SE17246/2017
5,5 år rejäl hane utm proportioner brett öppet ansikte tillräcklig noslängd bra näsborrar ok bett 5 
incisiver – tandintyg finns kunde vara bredare i fronten ngt trång överarm lite tunn men vällyft 
svans kompletterar den fina överlinjen idag lite torr päls rör sig med kort framsteg trång bak
Excellent 1 Ck 

1188. Shihsibell Pasio Made With Passion NO37553/18
(Specialtecken C)
4 år tilltalande championhane utm proportioner ett nätt men öppet ansikte + bra skallbredd utm 
noslängd + nosborrar bra bett utm bröstdjup mkt volym i bröstkorgen lite tunn svans som han dock 
bär i bra båge utm pälskvalitet 
Excellent 2 Ck 

Veteranklass

1189 SE UCH SE V-18 Ao Chins Armagnac SE41272/2014
8 år välgående veteran med utm proportioner huvud med väl rundad skalle välplacerade ögon kunde ha 
större näsborrar tillräcklig noslängd bra bett + tänder utm väl nedsänkt förbröst välställda ben aning kort 
bröstkorg stark länd fin svansbåge men avsmalnande längst fram välskött päls utm struktur
Excellent 1 Ck Bhkl 4 

1190 FI UCH NO UCH SE UCH North Exotic The Only 1 Made 4 Fame NO32827/14
8,5 år tilltalande veteran fina proportioner ett nät huvud bra skalle bra noslängd tillräckliga näsborrar saknar 
några tänder intyg finns kort något vid överarm lång bröstkorg stark överlinje aning kort svans som bärs väl 
bra pälskvalitet 



Excellent 2 Ck 

Tikar

Juniorklass

1191. Funny feeling's Acquainted Love NO68925/21
9 månader förtjusande juniortik glad med härlig attityd tillräcklig hals utm överlinje men kunde ha högre 
höjd på svansen öppet uttrycksfullt huvud med välplacerade ögon utm noslängd + näsborrar bra bett utm 
bredd + djup i förbröst/front balanserade rörelser tydlig flick up välskött päls utm pälskvalitet 
Excellent 1 Ck Btkl 3 Cert 

1192. North Exotic I Hope 4 Best In Show NO30142/22
9 månader tilltalande med utm överlinje tack vare den långa halsen + väl anlagda skuldran nätt huvud kunde 
ha lite mer volym + rundad skalle stora välplacerade ögon tillräcklig noslängd bra näsborrar + bett välbyggd 
+ välvinklad utm sidorörelser tydlig flick up välbalanserad svans förhöjer intrycket 
Excellent 2 Ck Btkl 4 R-cert 

1193. North Exotic Kizz A Dazzling Beauty NO6854/21
9 månader välbyggd tik utm överlinje nätt huvud som med fördel kan bli bredare bra noslängd tillräckliga 
näsborrar ok bett har sina största förtjänster i anatomi & vinklar och därmed sina rörelser med tillräckliga 
flick ups tillräcklig svansbåge utm pälskvalitet 
Excellent 3 Ck 

1194. NO JV-21 Shihsibell Pasion Loving Creation NO44790/21
14 månader juniortik på den längre sidan välformat huvud med bra bredd mellan ögonen väl rundad skalle 
tillr noslängd + nosborrar bra bett utm förbröst + djup i kroppen skulle vara kortare i länden välvinklad 
balanserade rörelser fin svansbåge kraftiga strån i den rikliga pälsen
Excellent 4 

1195. Ziams Sunny Side Up SE61977/2021
Deltog ej

Unghundsklass

1196. Belle Loulous Fleur de Lila SE11142/2021
19 månader tilltalande tik utm storlek + proportioner välformat huvud med bra skalle utm noslängd bra 
näsborrar utm bett + tänder bra nedsänkt framställ ok benstomme utm överarm välanlagd mot den 
välformade bröstkorgen kunde ha högre svans utm pälskvalitet som det kunde vara mer av utm pälskvalitet 
Excellent 1 Ck 

1197. NO JV-21 Funny Feeling's Living Doll NO61293/20
20 månader typfull utm storlek + proportioner välformat huvud öppet ansikte bra noslängd + nosborrar utm 
bett + tänder fin volym i bröstkorgen kunde ha en högre svansbåge balanserade rörelser med bra flick up ? 
Pälskvalitet för dagen ngt torr
Excellent 2 

1198. Suki-Yaki's Hidden Touch From Budda SE60228/2020
1,5 år rejäl tik bra hals + skuldra ´rygglinje aning smal i fronten bra djup fin volym på bröstkorgen bra 
benstomme tillräckliga vinklar borde kunna röra sig bättre än hon gör hon blir lite tung av både hull + 
pälsvolym pälsen är ngt torr 
Very good 3 

1199. Ziams Choko SE59632/2020
Deltog ej 



Öppen klass

1200. Alita Showangel Veseliy Gremlin BCU208-003365
2,5 år typfull tik med fin volym under pälsen utm hals + skuldra bra överlinje kunde ha en högre svansbåge 
välformat huvud öppet ansikte bra noslängd + näsborrar välvinklad rör sig väl när hon vill mkt bra 
pälsstruktur
Excellent 2 

1201. DK JV-21 NO UCH Lac-Me's Just Perfect To Me @ Nubos NO48862/20
Deltog ej 

1202. Rigolette's Odessa Dar-I-Nohr SE46150/2020
Deltog ej

1203. NO UCH Stöpberget's Fabulous Royal Shine NO 52812/17
5 år utm överlinje genom den flotta halsen kunde ha lite mer svansbåge + både längre & kraftigare svans 
välformat huvud öppet ansikte utm nosparti ok bett balanserade vinklar rör sig med kraftigt påskjut + tydlig 
flick up utm pälskvalitet 
Excellent 1 Ck 

1204 Tipsy-Toe's Killer Queen SE53797/2019
2,5 år nätt tik med fin volym under pälsen nätt huvud tydlig haka nospartiet kunde vara längre bra näsborrar 
+ bett balanserade vinklar ger bra sidorörelser men trång bak + fram för dagen inte i bästa päls men kvaliten 
är kännbar
Excellent 4 

1205 Udsholt Royal Copenhagen SE18605/2020
2 år nätt tik fin överlinje litet huvud med öppet typfullt ansikte bra bredd mellan ögonen nospartiet kunde ha 
mer volym tillräckligt rundad skalle aning kort nosrygg bra bett fin svansbåge välvinklad energiska rörelser 
bra påskjut bak torr päls men kvaliten är bra
Excellent 3 

Championklass

1206 NO JV-16 NO UCH SE UCH Funny Feeling's Make U Feel My Love NO55785/15
7 år vacker championtik välformat huvud öppet ansikte utm noslängd bra näsborrar vackert uttryck högt 
ansatt bröstbensknapp stilfull tik med vackra rörelser bra påskjut bra flick up lite torr päls för degen 
Excellent 1 Ck Btkl 2 R-Nordic cert 

1207. NO UCH Hin Chen's A Piece Of My Heart NO32056/17
6 år välbyggd tik med sött huvud + uttryck välplacerade ögon tillräcklig noslängd saknar incisiver – intyg 
finns väl rundad skalle utm förbröst välvinklad rör sig väl med god hållning utm pälsmängd + struktur 
Excellent 2 Ck 

1208. DK UCH FI UCH NO UCH NO VV-19 NO VV-20 CO VV-21 SE UCH SE V-18 Lac-Me's Sweet 
Home Alabama NO39124/11
Deltog ej 

1209. SE UCH Tipsy-Toe's Sweet Amarula SE52435/2016
6 år tik med fin överlinje huvudet har bra skalle god noslängd underköken skulle ha mera kraft saknar 3 
incisiver i underkäken – intyg finns rör sig i god balans från sidan trång fram + bak kunde önska bättre flick 
up bra svansbåge fin pälskvalitet 
Excellent 3 Ck 

Veteranklass



1210. C.I.B. & NORD UCH NO UCH NO V-17 NORD JV-15 NORD UCH SE JV-15 SE V-19 Yung 
Lo's Friends Forever SE57260/2014
8 år stolt veteran som är medveten om sin vackra utstrålning mkt vackert välformat huvud öppet ansikte 
välplacerade ögon utm noslängd bra näsborrar utm bett + välskötta tänder välbyggd med fin svansbåge 
kraftfulla rörelser med mkt tydlig flick up visas med välskött päls av utm kvalitet 
Excellent 1 Ck Btkl 1 Nordic Cert BIM Bästa veteran 

Uppfödarklass

Tipsy-Toe's
Kan tävla med 1180, 1182, 1183, 1204, 1209
Deltog ej

Ziams
Kan tävla med 1185, 1186, 1195, 1199
Deltog ej 

Funny Feeling's
Kan tävla med 1178, 1191, 1197, 1206
4 individer ur 4 olika kullar utgör denna mkt vackra uppfödargrupp alla typfulla typlika mkt vackra hundar 
välgående med välpresenterade pälsar stort grattis till fint uppfödararbete
1 Hp Bästa uppfödargrupp


