
SKK   Backamo, Ljungskile   20160827 
 
Domare : Patric Ragnarsson 
 
Valpklass hanar 6-9 mån 
 
1003. Bellissagården Zack-Ling  SE15410/2016  f 20160127 
E: Tibets Pride´s Prison Break  U: Sun Fun Selene 
Uppf: Tuija Vuorma, Bredared  Äg: Marie Berlin, Alingsås 
7 mån trevlig hanvalp, tillr prop, välformat huvud, typisk runt. Behöver få mera välvd 
panna, vackra mörka ögon, fin nosbredd, stor fin nostryffel, bra bett, välmarkerad 
haka, vackra öron som sitter bra hals och stram rygg, välformad bröstkorg. Välformat 
förbröst, utm ben & tassar, lovande päls, väl ansatt svans, rör sig med tillräcklig 
steglängd och flic-up, härligt temperament, välvisad. 
VALPKLASS OPL 
 
1004. Ovrings Chevrolet Bel Air  SE12613/2016  f 20151212 
E: SE UCH Il Pericolos Something Funny U: Tipsy-Toe´s Touch Of Flame 
Uppf & äg: Ulrika Ovring Thenander, Lindome 
8 mån, tilltalande hanvalp, fina prop, fint huvud, fin panna, mörka vackra ögon, fin 
bredd i nosparti, utm bett, vackra öron ramar in ansiktet vackert, tillräcklig hals, ngt 
rak skuldra, stram överlinje, välformad bröstkorg med bra längd, väl ansatt svans, 
utm ben & tassar, normala vinklar bak, lovande päls, rör sig lite kort i steget fram, bra 
påskjut, flic-up, härligt temperament, välvisad. 
VALPKLASS 2 HP 
 
1005. Rumptrolls Living Satisfaction  SE11806/2016  f 20151209 
E: SE UCH Nellie-Nette´s Papa Razzi U: SE UCH Rumptrolls Amazing Grace 
Uppf & äg: Madeleine Åman Freijs, Angered 
8 mån välbalanserad hanvalp, fina prop, välformat väl rundat huvud, kunde haft lite 
mera panna, vackra mörka ögon, fin bredd i nosparti, fin nostryffel, välmarkerad 
haka, bra bett, väl placerade öron ramar in ansiktet vackert, bra hals, rak skuldra, 
stram överlinje, välformad bröstkorg med bra längd, utm ben och tassar, normala 
vinklar bak, lovande päls, rör sig aningen kort i steget fram, bra påskjut och flic-up, 
härligt temperament, väl presenterad. 
VALPKLASS 1 HP  BIR VALP 
 
1006. Rumptrolls Living Sensation  SE11809/2016  f 20151209 
E: SE UCH Nellie-Nette´s Papa Razzi U: SE UCH Rumptrolls Amazing Grace 
Uppf: Madeleine Åman Freijs, Angered Äg: Christina Johansson, Angered  
8 mån trevlig hane med härligt temperament, välformat väl rundat huvud, tillräcklig 
panna, mörka vackra ögon, fin nosbredd och nostryffel, skulle föredra lite bättre 
markerad haka, vackra öron ramar in ansiktet fint, bra bett men verkar få lite större 
hörntand på höger sida, bra hals, stram överlinje, harmoniska vinklar fram & bak, 
skulle föredra lite rakare framben, bra ben och tassar, lovande päls, rör sig lite kort i 
steget bak & behöver få lite stramare överlinje i rörelse. Välpresenterad. 
VALPKLASS 4 
 
1007. Tibets Pride´s Man Whit A Mission  SE19175/2016  f 20160202 
E: Tibets Pride´s Ovations And Applaus  U: Tema Canis Elegant Lady 



Uppf: Margareta Hansen, Kungsbacka  Äg: Margareta Hansen & Carina Eriksson, 
Kungsbacka 
6 mån, härliga prop, trevlig hanvalp, välformat runt huvud som kunde ha lite mera 
fylld generellt, mörka vackra ögon, tillräcklig bredd i nosparti, fin nostryffel, bra bett, 
välmarkerad haka, väl placerade öron ramar in ansiktet fint, bra hals och stram 
överlinje, normala vinklar fram & bak, välformad bröstkorg med bra längd, väl ansatt 
& buren svans i fin båge, bra ben och tassar, lovande päls, rör sig med fint steg och 
bra stil och flic-up, härligt temperament. Välpresenterad. 
VALPKLASS 3 
 
Valpklass tikar 6-9 mån 
 
1008. Bellissagården Winter Rose Wilda  SE19419/2016  f 20160127 
E: Tibets Pride´s Prison Break  U: Sun Fun Selene 
Uppf: Tuija Vuorma, Bredared  Äg: Rebecka Magnusson, Uddevalla 
7 mån, bra prop, välformat huvud som dock kunde ha lite mer framträdande panna 
och lite mer utfylld i kinderna, mörka vackra ögon, fin nostryffel, kunde ha lite mer 
bredd i nosparti, bra bett, fin haka, väl placerade öron ramar in ansiktet fint, bra hals, 
stram överlinje, normala vinklar fram & bak, välformad bröstkorg som dock kunde 
vara ngt längre, utm ben & tassar, lovande päls, rör sig med fin stil bra påskjut, 
trevligt temperament, välvisad. 
VALPKLASS 4 
 
1009. Bigg-Sann´s A Fancy Girl Of Aragorn   SE12658/2016  f: 20160107 
E: Bigg-Sann´s Aragorn  U: Carnatangs Fancy Fiona 
Uppf & äg: Susanne Andreasson, Alingsås 
7 mån, bra prop, fint rundat huvud som kunde ha lite mera utfyllt generellt, ngt 
sluttande panna, tillräcklig bredd i nosparti, mörka fina ögon, fin nostryffel, fina öron 
ramar in ansiktet fint, bra bett, bra hals, rak skuldra, för dagen lite överbyggd 
rygglinje, behöver få mera volym i kroppen, bröstbenet är ngt kort, normala vinklar 
bak, bra pälskvalitét, väl buren svans, rör sig med bra påskjut och flic-up, lite kort och 
ostabilt fram, härligt temperament, välvisad. 
VALPKLASS OPL 
 
1010. Carnatangs Gwendolyn  SE18333/2016  f 20160124 
E: Hin Chen´s Quite Right  U: Carnatangs Etta James 
Uppf & äg: Eva Cardell, Tibro 
7 mån, liten tik, till prop, fint rundat huvud som dock skulle behöva utfyllnad generellt, 
samt en lite mera framträdande panna, mörka vackra ögon, fina välplacerade öron 
ramar in ansiktet vackert. Bra bett, fin haka, kort hals, rak skuldra, stram överlinje, 
välformad bröstkorg med kort bröstben, tillräckliga vinklar bak, väl placerad svans, 
bra ben & tassar, lovande päls, rör sig lite kort i steget såväl fram som bak, trevligt 
temperament, välvisad. 
VALPKLASS OPL 
 
1011. Ovrings Chevrolet Chevelle  SE12616/2016  f 20151212 
E: SE UCH Il Pericolos Something Funny U: Tipsy-Toe´s Touch Of Flame 
Uppf: Ulrika Ovring Thenander, Lindome Äg: Annika Leeman, Ytterby 
8 mån tikvalp, fina prop, välformat fint rundat huvud, skulle föredra lite mer markerad 
panna, vackra mörka ögon, fin nosbredd, bra nostryffel, bra bett, tillräcklig haka, väl 



placerade öron ramar in ansiktet fint, bra hals, stram överlinje men blir för dagen lite 
överbyggd, fina vinklar fram och välformad bröstkorg, skulle önska generösare 
vinklar bak, utm ben & tassar, lovande päls, väl ansatt svans som hon dock kunde 
bära i mer båge. Rör sig balanserat, trevligt temperament. Välpresenterad. 
VALPKLASS 3 
 
1012. Ovrings Chevrolet Impala  SE12618/2016  f 20151212 
E: SE UCH Il Pericolos Something Funny U: Tipsy-Toe´s Touch Of Flame 
Uppf & äg: Ulrika Ovring Thenander, Lindome 
8 mån, trevlig tikvalp, fina prop, fint rundat välformat huvud, tillräcklig panna, fin 
nostryffel, utm bett, bra haka, fina öron ramar in ansiktet vackert, bra hals och stram 
överlinje, harmoniska vinklar fram & bak, välformad bröstkorg men ngt kort bröstben, 
utm ben & tassar, utm lovande pälskvalitét, väl ansatt svans som bärs i fin båge, rör 
sig för dagen lite okordinerat men med bra steglängd, trevligt temperament, välvisad. 
VALPKLASS 2 
 
1013. Tameron Miss Be Desired  SE21667/2016 f 20151203 
E: GB CH Tameron Mr Black XS  U: GB CH Rossvale Miss Insolence At Tameron 
Uppf: H L Howard, England  Äg: Rita Bokalen, Fjärås 
8 mån tilltalande tikvalp byggd på vackra linjer, välformat fint rundat huvud, vackra 
mörka ögon med bra storlek, fin bredd i nosparti, fin nostryffel, kunde ha lite 
kraftigare underkäke men väl markerad haka, vackra öron ramar in ansiktet vackert 
och ger ett fint uttryck, bra hals och överlinje, solid kropp, fint förbröst, harmoniska 
vinklar fram & bak, utm tassar och ben, härlig svans ansättning som bärs i fin båge 
som balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig utm, lovande päls, välpresenterad. 
VALPKLASS 1 HP  BIM VALP 
 
Juniorklass hanar 
 
1014. Annlees-Star Phoenix  SE52816/2015  f 20150909  
E NORD UCH Shu-Ling Chilli Explosion U: SE UCH Shu-Ling Honey Child 
Uppf & äg: Annika Leeman, Ytterby 
Utm typ, fina prop, fint rundat välformat maskulint huvud, mörka en aning 
mandelformade ögon, fin bredd i nosparti, väl markerad haka, bra bett, fin nostryffel, 
välformade öron ramar in ansiktet vackert och ger ett fint uttryck. Bra hals och stram 
överlinje, harmoniska vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, väl markerat 
förbröst, utm ben och tassar, utm pälskvalitét, välvårdad, välburen svans i fin båge, 
rör sig med fin stil och attityd. Välpresenterad. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
1015. Nellie-Nette´s Let´s Play Rock  SE59432/2015  f: 20151110 
E: NORD UCH Tangse Conrad U: SE & DK UCH Nellie-Nettes Hot Stuff 
Uppf: Anette Nelhage, Landvetter Äg: Anette Nelhage & Lena Schardt Ekstrand, 
Landvetter 
Utm typ, fina prop, maskulint välformat huvud med fin rundning, väl markerad panna, 
mörka fina ögon av bra storlek, fin bredd i nospartiet, välmarkerad haka, bra bett, 
välformade öron ramar in ansiktet vackert, bra hals och stram överlinje, harmoniska 
vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, utm ben och tassar, lovande pälskvalitét, 
välvårdad, fin svansbåge ger fin helhet, rör sig med bra stil och steg, typisk flic-up, 
trevligt temperament, välvisad. 



EXCELLENT KK 1 CK 
 
1016. Tibets Pride´s Born This Way  SE55829/2015  f 20151005 
E: Sannie´s S-Anke Noah O´Malley  U: Tema Canis Wrapped In Roses 
Uppf: Margareta Hansen, Kungsbacka  Äg: Margareta Hansen & Carina Eriksson, 
Kungsbacka 
Utm typ, bra prop, fint rundat välformat maskulint huvud, skulle föredra något mer 
framträdande panna, mörka fina ögon, fin bredd i nosparti, bra bett, skulle föredra lite 
bättre markerad haka, bra hals och stram överlinje, behöver få lite mera volym och 
substans i kroppen. Bra ben och tassar, normala vinklar fram och bak, utm 
pälskvalitét, rör sig med bra steglängd, trevligt temperament, välpresenterad 
EXCELLENT KK 4 
 
1017. Tipsy-Toe´s Don´t Play With Fire SE58345/2016  f 20151212 
E: Ziams I See Fire  U: SE UCH Tipsy-Toe´s Love Love Love 
Uppf & äg: Lena Rehn & Therese Gustafsson, Angered 
10 mån, ngt överdriven lång och lågställd, välformat maskulint fint rundat huvud, 
härlig panna, mörka vackra ögon, fin nosbredd, fin nostryffel, bra bett, välmarkerad 
haka, välplacerade öron ramar in ansiktet fint, bra hals, normala vinklar fram och bak, 
behöver få stramare överlinje, välformad bröstkorg, utm ben och tassar, välvårdad 
bra pälskvalité, rör sig med bra steg, lösa armbågar, trevligt temperament och väsen, 
välpresenterad. 
EXCELLENT KK 3 
  
Unghundsklass hanar 
 
1018. Annlees-Star The-Fighter  SE60139/2014  f 20141125 
E SE UCH Phe-Khan Lord Cutler  U. SE UCH Shu-Ling Honey Child 
Uppf & äg: Annika Leeman, Ytterby 
Utm typ, fina prop, mask välformat fint rundat huvud, mörka vackra ögon, har bredd i 
nosparti, stor in nostryffel, bra bett, välmarkerad haka, välformade öron ramar in 
ansiktet vackert, utm hals och stram överlinje, harmoniska vinklar fram och bak, solid 
kropp med fint förbröst, utm ben och tassar, härlig pälskvalité välvårdad, väl ansatt 
och buren svans i båge, välmusklad, rör sig med utm stil och steg och flic-up, härligt 
temperament och väsen. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 4 
 
1019. Il Pericolos King Lear  SE51753/2014   f 20140906 
E: Lady Chima´s Grand King-Tzu-To Bee  U: Lovelion´s Something Else 
Uppf: Rita  & Kim Bokdalen, Fjärås  Äg Heidi Strandh Sköld, Stenstorp 
Utm typ, fina prop, maskulint välformat fint rundat huvud, mörka fina ögon av bra 
storlek, fin nos bredd och nostryffel, bra bett, välmarkerad haka, välformade öron 
ramar in ansiktet vackert, bra hals och stram överlinje, harmoniska vinklar fram och 
bak, solid kropp, ngt kort bröstben, välmarkerat förbröst, utm ben och tassar, bra 
pälskvalitét, välburen svans i fin båge som balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig 
med fint steg och stil, trevligt temperament välvisad. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
1020. Ziams At The Top  SE15659/2015  f 20150119 
E: SE UCH Ziams I´m Still Standing U: Ziams Epic Fairytail 



Uppf: Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Åsa  Äg: Maria Alexandridis, Heberg 
Utm typ, bra prop, maskulint välformat fint rundat huvud, en tanke långt nosparti, 
öppna fina näsborrar, bra bett, väl markerad haka, mörka vackra ögon, välplacerad 
öron ramar in ansiktet, bra hals och stram överlinje, harmoniska vinklar, fram och 
bak, välmarkerat förbröst, utm ben och tassar, bra pälskvalitét, rör sig med bra stil 
och steg, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 3  
 
Öppenklass hanar 
 
1021. Aise Bijou Foma   SE30346/2014   f. 20131112 
e. FI UCH Lac Me's Instant Karma  u. RUS & BY UCH Ziams Honey Honey 
Uppf: Alla Kiseleva, Ryssland Äg: Laurence Gourlay, Kristinehamn 
Utm typ, maskulint fint rundat huvud där jag skulle föredra lite bättre markerad panna, 
mörka en aning små ögon, fin nosbredd, bra bett, bra haka, fina öron ramar in 
ansiktet vackert, bra hals och stram överlinje, behöver få mera volym i kroppen, 
normala vinklar fram och bak, bra ben och tassar, utm pälskvalitét, välvårdad, rör sig 
med bra påskjut, står och går med ngt lösa armbågar, trevligt temperament, 
välpresenterad. 
VERY GOOD 
 
1022. NORDJV-12 Aksu Heaven Eleven SE62135/2011 f 20111111 
e Hin Chen´s Unforgetable u C.I.B NORD UCH DKV-10 Violetta Vom Heydpark 
Uppf Anita Edring Sandberg, Skivarp Äg Anita Edring Sandberg, Mariannelund 
Utm typ, fina prop, välformat väl rundat huvud, mörka en aning små ögon, fin bredd i 
nosparti, bra bett, fin nostryffel, tillräcklig haka, välformade öron ramar in ansiktet 
vackert, bra hals, stram överlinje, tillräcklig volym i kroppen, normala vinklar men 
skulle föredra rakare framben, bra pälskvalité, välplacerad svans med fin båge som 
balanserar helheten fint, rör sig med bra påskjut, borde vara stabilare, välvårdad 
päls, trevligt temperament. 
EXCELLENT KK 2 
 
1023. Ao Chins  Alsace  SE41275/2014    f 20140527                                                                 
e NO UCH  Habib´s Red Hot Rebell u SE UCH Ao Chins Queen of Sheba 
Uppf Anders Ottosson, Norrköping  Äg Frida Ottosson,  Åtvidaberg  
( Specialtecken C ) 
Utm typ, mkt tilltalande hane med härliga prop, maskulint välformat fint rundat huvud, 
stora vackra mörka ögon, härlig nosbredd, fin nostryffel, utm bett och haka, vackra 
öron ramar in ansiktet vackert, utm hals och överlinje, solid kropp, fint förbröst, 
harmoniska vinklar fram och bak, fin svans med fin båge som balanserar helheten 
förtjänstfullt, utm pälskvalitét, välvårdad, fina ben och tassar, rör sig med fin stil och 
steg och flic-ups, trevligt temperament. Champion idag 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 2 CERT CHAMPIONAT 
 
1024. Carnatangs Fabulous Fabian  SE40215/2014   f 20140618 
E: SE UCH Lyckobringarens Fee-Ling-Fine  U: Carnatangs Etta James 
Uppf & äg: Eva Cardell Tibro   
Utm typ, bra prop, fint rundat välformat maskulint huvud, kunde ha lite mera 
framträdande panna, mörka en aning små ögon, fin nosbredd, välmarkerad haka, bra 
bett, välplacerade öron, bra hals och överlinje, solid kropp, normal vinklar fram, 



tillräckliga bak, bra ben och tassar, utm pälskvalitét, väl ansatt svans buren i fin båge, 
rör sig lite ostabilt fram, bra flic-up, trevligt temperament, välvisad. 
EXCELLENT KK 3 
 
1025. Ovrings Buicklesabre   SE17384/2014   f: 20131229  
E. Tipsy-Toe´s Exciting Future  U. Tipsy-Toe´s Touch Of Flame  
Uppf & ägare: Ulrika Ovring Theander, Lindome 
Utm typ, bra prop, välformat maskulint väl rundat huvud, mörka ngt små ögon, fin 
nosbredd, fin nostryffel, bra bett, välmarkerad haka, välplacerade öron ramar in 
ansiktet fint, ngt kort hals och rak skuldra, stram överlinje, solid kropp, men ngt kort 
bröstben, normala vinklar bak, bra ben och tassar, välvårdad päls av bra kvalité, bra 
svansbåge, rör sig med lite kort steg fram, bra påskjut, trevligt temperament, 
välvisad. 
VERY GOOD 
 
1026. Rumptrolls Unique Heart  SE48318/2014  f 20140801 
E: Nellie-Nette´s Following News  U: SE UCH Rumptrolls Amazing Grace 
Uppf & äg: Madeleine Åman Freijs, Angered 
Utm typ, bra prop, maskulint välformat fint rundat huvud, kunde haft ngt mer 
markerad panna, mörka fina ögon, fin nosbredd, tångbett, skulle föredra bättre 
markerad haka, bra hals, rak skuldra, skulle föredra rakare framben samt en 
stramare överlinje, tillräcklig kropp, normala vinklar bak, bra ben och tassar, bra 
pälskvalité, bra svansbåge balanserar, helheten förtjänstfullt, rör sig med bra steg 
men kunde ha mer styrka, välpresenterad. 
VERY GOOD KK 4 
 
1027. Tibets Pride´s Black Sabbath  SE61941/2011 f. 20111023 
e NO UCH NORD JV-06 SE UCH Viola-Hirta´s Special Creation u Tibets Pride´s 
Supernatural  
Uppf Margareta Hansen, Kungsbacka  Äg Monika Johansson Helgesson, 
Hunnebostrand 
Utm typ, fina prop, välformat maskulint fint rundat huvud, mörka vackra ögon, fin 
nosbredd, fin nostryffel, bra bett, tillräcklig haka, bra hals och stram överlinje, skulle 
behöva mkt mera solid kropp med mera massa och mer välvda revben, bra 
pälskvalité, välvårdad, fin svansbåge som balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig 
med bra påskjut, ostabilt framtill, priset pga bröstkorgens form och brist på massa, 
trevligt temperament, välpresenterad. 
GOOD 
 
Championklass hanar 
 
1028. DE UCH Lin-Pearl´s Z Gold Digger  SE53125/2015  f 20120410 
E: Lin-Pearl´s Wisper In The Moonlight  U: Lin-Pearl´s U´re Pretty 
Uppf: Linda Reinelt-Gebaur, Tyskland Äg: Barbro Stockhaus Sabel, Nässjö 
Utm typ, tilltalande championhane med fina prop, välformat maskulint fint rundat 
huvud med rasens alla önskvärda detaljer på plats, stora vackra mörka ögon, fin 
nosbredd, bra bett, vackra välformade öron som ramar in ansiktet fint, utm hals och 
överlinje, bra vinklar fram och bak, solid kropp, utm ben och tassar, välvårdad päls 
med härlig kvalité, fin svansbåge som balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig med 
utm stil och steg, härligt temperament, välpresenterad. 



EXCELLENT KK 2 CK  BHKL 3 RESERV CERT 
 
1029. DK UCH SE UCH Nettlavallens Elliot Sveason  SE61335/2012  f 20121119 
e NORDUCH DKv-11 Nettlavallens Thim Skotte Almason  u Aksu I´m A Star 
Uppf: Kathleen Berggren, Uddevalla  Äg Carolina Lehikoinen, Hagfors.  
Utm typ, bra prop, maskulint välformat huvud, mörka vackra ögon, kunde ha mera 
framträdande panna, fin nosbredd, välmarkerad haka, bra bett, vackra öron ramar in 
ansiktet fint, bra hals, skulle föredra liten stramare överlinje, harmoniska vinklar fram 
och bak, kunde ha lite mera volym i kroppen, en tanke lång i länden, utm ben och 
tassar, utm pälskvalité, välvårdad, rör sig lite ostabilt framtill, välpresenterad, trevligt 
teemperament. 
EXCELLENT KK 3 
 
1030. C.I.B FI UCH NO V-14 NORD UCH NORD V-15 Yung Lo´s Heartbreaker  
SE48669/2011 f 20110713 
e NORD V-05 EUW-6 SE-FI-KBH V-04 NO V-06 FI UCH INT& NORD UCH Fossella 
Kama Sutra u SE UCH Mismås Feel Every Beat   
Uppf Sofi Pålsson & Peter Pålsson, Tygelsjö Äg Sofi Pålsson, Tygelsjö 
Utm typ, mkt tilltalande championhane, full av kvalité och med alla rasens önskvärda 
detaljer samlade, härligt maskulint fint rundat huvud, vackra ögon, härlig nosbredd, 
välplacerade öron som ramar in ansiktet, härlig hals och överlinje, solid kropp, 
harmoniska vinklar fram och bak, utm pälskvalitét välvårdad, härlig svansbåge som 
balanserar helheten, rör sig med utm stil och steg, härlig attityd och väsen, trevligt 
temperament. 
EXCELLENT KK 1 CK   BHKL 1 BIM 
 
Juniorklass tikar   
 
1031. Khe-San´s Zel-ma  SE38422/2015  f: 20150609 
E: SE UCH NO UCH Khe-San´s Paint A Z U: SE UCH DK UCH FI UCH Khe-San´s 
Ma-Riha 
Uppf: Eva Lena Sönksen, Prässebo Äg. Christel Berndtsson, Härryda 
DELTAR EJ 
 
1032. O´Malley´s Deanna  SE54249/2015  f 20150914 
E: C.I.B NORD UCH GRCH SLCH CZCH CYCH Sannie´s S-Anke Noah O´Malley U: 
Tibets Pride´s X-Factor 
Uppf & äg: Mall Wallengren, Fjärås 
Utm typ, välbalanserad junior tik, fina prop, vackert välformat feminint huvud med fin 
rundning, vackra mörka ögon, fin bredd i nosparti, fin nostryffel, utm bett, fina haka, 
vackra öron som ramar in ansiktet fint, bra hals och stram överlinje, harmoniska 
vinklar fram och bak, välformad bröstkorg med bra volym, härlig svansbåge som 
balanserar helheten, härlig pälskvalité, rör sig med utm stil och steg, härligt 
temperament och väsen, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 4 CERT 
 
1033. Suki-Yaki´s Electra Glide  SE52507/2015  f: 20150929 
E: SE & FI UCH JWW-14 Jo-Kin´s Wag That Ducktail  U: SE & FI UCH Amie-Bells 
What A Glorious Feeling 
Uppf & äg: Annika Malmhäll, Fagerfjäll  



Utm typ, välbalanserad junior tik med fina prop, välformat feminint fint rundat huvud, 
kunde ha en nyans mörkare ögon, fin nosbredd, ganska stort underbett, välmarkerad 
haka, fina öron ramar in ansiktet vackert, härlig hals, stram överlinje, harmoniska 
vinklar fram och bak, utm ben och tassar, bra pälskvalité, fin svansbåge balanserar 
helheten fint, rör sig med fin stil och steg, härligt temperament, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
1034. Tibets Pride´s Stupid Cupid  SE55824/2015  f 20151005 
E: SL CH GR CH CZ CH CY CH CIB NORD UCH Sannie´s S-Anke Noah O´Malley  
U: Tema Canis Wrapped In Roses 
Uppf: Margareta Hansen, Kungsbacka  Äg: Margareta Hansen & Carina Eriksson, 
Kungsbacka 
DELTAR EJ 
 
1035. Ziams Pretty Belinda  SE58706/2015  f 20151119 
E: CH Ziams There Is No Buisnes Like Show  U: Ziams Cracklin Rosie 
Uppf: Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Åsa  Äg: Laurence Gourlay, Karlstad 
DELTAR EJ 
 
Unghundsklass tikar 
 
1036. Phe-Khan Pink Champagne  SE29318/2015  f 20150218 
E: SE UCH GB CH Tansingh Double Jepardy U: Phe-Khan Think Pink 
Uppf & äg: Petra & Hannah Karlsson, Västra Frölunda 
Utm typ, solid ungtik som kunde ha lite elegans, välformat fint rundat huvud, mörka 
vackra ögon, fin nosbredd, bra bett och tillräcklig haka, välplacerade öron, bra hals, 
harmoniska vinklar fram och bak, solid kropp, utm ben och tassar, fin svansbåge, utm 
pälskvalité, rör sig med bra steg, trevligt temperament och väsen, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 4 
 
1037. Shu-Ling Alva  SE54658/2014  f 20140917 
E: SE UCH Phe-Khan Lord Cutler  U: SE UCH Shu-Ling Athena 
Uppf: Yvette Schönemann, Mölnlycke Äg: Ninja Winghav-Nylén, Alingsås 
Utm typ, fina prop, välformat feminint fint rundat huvud, vackra ögon, fin bredd i 
nosparti, bra bett och välmarkerad haka, fina öron ramar in ansiktet fint, bra hals, 
stram överlinje, välformad bröstkorg som dock är något kort med ett kort bröstben, 
harmoniska vinklar fram och bak, utm pälskvalité, välvårdad, fin svansbåge, rör sig 
trångt bak, välpresenterad, trevligt temperament. 
EXCELLENT KK 3 
 
1038. Tazzels All I Want For Christmas  SE13368/2015  f 20141226 
E: Tibets Pride´s It´s Raining Men  U: Tibets Pride´s Legally Blond 
Uppf & äg: Tarja Olausson, Gråbo 
Utm typ, bra prop, välformat feminint huvud, mörka vackra ögon, fin bredd i 
nospartiet, fin nostryffel bra bett och haka, vackra öron, bra hals och överlinje, solid 
kropp som bär på lite mkt vikt, ngt rak skuldra, normala vinklar bak, utm pälskvalitét, 
fin svansbåge, bra ben och tassar, rör sig med bra stil och steg, bra flic-up, trevligt 
temperament. 
EXCELLENT KK 1 CK 
 



1039. Tibets Pride´s Enlightened  SE17464/2015  f 20150127 
E: Tibets Pride´s Ovations An Applaus  U: Tibets Pride´s Easy Does It 
Uppf & äg: Margareta Hansen, Kungsbacka 
Mkt god typ, ger för dagen ett ngt kort och kvadratiskt, nätt feminint huvud sim kunde 
ha lite mer markerad panna och bättre markerad haka, bra bett, vackra mörka ögon, 
fina välplacerade öron, bra hals, tillräckligt stram överlinje, solid kropp, ngt kort 
bröstben, normala vinklar fram och bak, bra ben och tassar, bra pälskvalité, ngt platt 
svans, rör sig med tillräcklig steglängd, trevligt temperament, välpresenterad. 
VERY GOOD 
 
1040. Ziams Always On My Mind  SE15664/2015  f 20150119 
E: Ziams I´m Still Standing U: Ziams Epic Fairytail 
Uppf: Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Åsa  Äg: Maria Alexandridis, Heberg 
Utm typ, bra prop, välformat feminint huvud, rundat, fin panna, fin bredd i nospartiet, 
fin nostryffel, bra bett och välmarkerad haka, fina öron ramar in ansiktet fint, bra hals 
och stram överlinje, solid kropp, en tanke kort bröstben, en tanke lång i längden, utm 
ben och tassar, harmoniska vinklar, utm pälskvalitét, välvårdad, fin svansbåge, rör 
sig med fint steg och stil, trevligt temperament och väsen. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
Öppenklass tikar 
 
1041. Aksu I´m A Star  S65446/2009  f: 20091029 
E: SE UCH Ziams Snow Dancer  U: Aksu Party-Girl 
Uppf: Anita Edring-sandberg, Skivarp Äg: Kathleen Berggren, Uddevalla 
( Specialtecken C ) 
Utm typ, bra prop, nätt feminint huvud som är fint rundat, mörka vackra ögon, fin 
bredd i nospartiet, fin nostryffel, bra bett, fin haka, vackra öron som ramar in ansiktet 
vackert, ska ej ha mer halslängd, stram överlinje, välformad bröstkorg som dock är 
ngt kort, fint markerat förbröst, utm pälskvalitét, normala vinklar fram och bak, fin 
svansbåge som balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig lite bredspårigt fram till, 
välpresenterad, trevligt temperament och väsen. 
EXCELLENT KK 3 
 
1042. Ao Chins  Adelaine SE41278/2014  f 20140527                                                                
e NO UCH  Habib´s Red Hot Rebell u SE UCH Ao Chins Queen of Sheba 
Uppf & Äg Anders Ottosson, Norrköping   
Utm typ, bra storlek, härligt väl utfyllt feminint huvud, vackra mörka ögon, fin 
nosbredd, härlig nostryffel, vackra öron, bra bett, skulle föredra bättre markerad 
haka, bra hals och stram överlinje, normala vinklar fram och bak, bra ben och tassar, 
solid kropp, kunde ha lite tydligare svansbåge, vacker välvårdad päls, rör sig med bra  
steg, trevligt temperament och väsen, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 2 CK 
 
1043. Nellie-Nette´s Top Model  SE12515/22013   f. 121213 
e CIB NORD UCH Tangse Conrad  u Nellie-Nette´s Magic Woman 
Uppf Anette Nelhage, Landvetter Äg Catarina Lindskog, Mölndal 
Utm typ, fina prop, välformat feminint huvud, vackra mörka ögon, fin nosbredd och 
nostryffel, bra bett och tillräcklig haka, vackra öron ramar in ansiktet fint, bra hals och 
överlinje, normala vinklar fram och bak, skulle föredra rakare framben, solid kropp, 



bra pälskvalitét, fin svansbåge balanserar helheten, rör sig med fint steg och bra stil, 
härligt temperament, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  RESERV CERT 
 
1044. Phe-Khan Invisible Ink  SE33919/2013  f 2013-04-09 
E: SE UCH Yung Lo´s Heartbreaker  u: Phe-Khan Black Pearl 
Uppf & äg: Petra & Hanna Karlsson, Västra Frölunda  
(Specialtecken C) 
DELTAR EJ 
 
1045. Rumptrolls Precious Heart  SE48320/2014  f 20140801 
E: Nellie-Nette´s Following News  U: SE UCH Rumptrolls Amazing Grace 
Uppf & äg: Madeleine Åman Freijs, Angered 
Utm typ, fina prop, feminint välformat huvud, kunde ha lite mera panna, mörka fina 
ögon, fin nosbredd och haka, bra bett, välformade öron ramar in ansiktet fint, bra 
hals, rak skuldra, överlinjen borde vara stramare och är för dagen karp. Solid kropp, 
normala vinklar fram och bak, bra ben och tassar, bra pälskvalitét, bra svansbåge, rör 
sig med bra steg, men kunde ha mera kraft i påskjutet, trevligt temperament och 
väsen. 
VERY GOOD 
 
1046. Tipsy-Toe´s Oh My Happy Happy Dream  SE41510/2014  f 20140528 
E: SE & FI UCH Tipsy-Toe´s In The High Skies  U: SEUCH Mismås Once Upon A 
Dream 
Uppf & äg: Lena Rehn & Therese Gustafsson, Agnesberg 
Utm typ, välformat feminint huvud, fin panna, fin nosbredd, mörka vackra ögon, bra 
bett och välmarkerad haka, vackra öron ramar in ansiktet fint, bra hals och överlinje, 
solid kropp, harmoniska vinklar fram och bak, bra ben och tassar, bra pälskvalitét, 
bra svansbåge, rör sig lite kort i steget fram, kunde ha lite mera elegans, trevligt 
temperament, välvisad. 
EXCELLENT KK 4 
 
1047. Se championklass 
  
Championklass tikar 
 
1047. NORD JV-15 SE JV-15 Yung Lo´s Friends Forever   
SE47260/2014  f: 20140702 
E: FI UCH Ta Maria Straight Flush  U: SE UCH Yung Lo´s Heartbeat 
Uppf: Sofi & Peter Pålsson, Tygelsjö Äg: Lillvi Dellgren, Eslöv 
Utm typ, utm prop, mkt tilltalande champion tik, härligt feminint välformat huvud, 
mörka vackra ögon, härlig bredd i nosparti, fin nostryffel, bra bett, och välmarkerad 
haka, välplacerade öron ramar in ansiktet, härlig hals och överlinje, harmoniska 
vinklar fram och bak, solid kropp, fint förbröst, utm ben och tassar, härlig pälskvalitét, 
fin svansbåge balanserar helheten, rör sig med utm stil och steg, fin flic-up, härligt 
temperament, välvisad. 
EXCELLENT KK 3 CK 
 
1048. SE UCH FI UCH Amie-Bells What A Glorious Feeling SE53147/2011 f 
20110805 



e SE UCH Lyckobringarens Fee-Ling-Fine u Amie-Bells Black Jubilé 
Uppf Elisabeth Pettersson, Skärhamn Äg Annika Malmhäll, Fagerfjäll 
Utm typ, bra prop, välformat feminint fint rundat huvud, vackra mörka ögon, härligt 
uttryck, fin bredd i nospartiet, fin nostryffel, bra bett, vackra öron, härlig hals och 
överlinje, solid kropp, harmoniska vinklar, fram och bak, utm ben och tassar, utm 
päls, välvårdad, fin svansbåge som balanserar helheten, rör sig med utm stil och 
steg, trevligt temperament och väsen, välvisad. 
EXCELLENT OPL CK 
 
1049. DK V-12 NORD UCH Lady Chima´s Fu-To-Kyo-To Bee S64957/2009 f 
20090816  
e NORD U Ch Ta Maria Fantasy Goes On u Lady Chimas X-Oriental-To-Bee  
Uppf & äg Barbro Stockhaus Sabel, Nässjö 
Utm fantastisk champion tik full av kvalité, välbalanserad med rasens önskvärda 
detaljer samlade, härligt feminint huvud, vackra uttrycksfulla ögon, härlig nosbredd, 
vackra öron ramar in ansiktet vackert, bra hals, ngt rak skuldra, stram överlinje, utm 
kropp, harmoniska vinklar fram och bak, en fantastisk svansbåge som balanserar 
helheten förtjänstfullt, rör sig med utm stil och steg, härligt temperament och väsen, 
välvisad. 
EXCELLENT KK 2 CK  BTKL 2 
 
1050. SE UCH Lady Chimas It´s Nagoya To-Bee   SE17378/2014   f: 20140101  
E. NORDuch C.I.B Tangse Conrad  U. Norduch DKV-12 Lady Chimas Fu-To-Kyo-To-
Be  
Uppf: Barbro Sabel Stockhaus Nässjö Äg: Susanna Walden, Klövedal 
Utm typ, välbalanserad champion tik, välformat fint rundat huvud, vackra mörka 
ögon, fin bredd i nospartiet, bra bett och välmarkerad haka, välplacerade öron ramar 
in ansiktet vackert, bra hals, stram överlinje, välformad bröstkorg men kunde ha lite 
längre bröstben, harmoniska vinklar fram och bak, bra ben och tassar, utm 
pälskvalité välvårdad, fin svansbåge balanserar helheten, rör sig med fint steg och 
stil, trevligt temperament och väsen, välvisad. 
EXCELLENT OPL CK 
 
1051. DK UCH SE JV-14 SE UCH Tameron Miss Alyssa Ahley    
SE56271/2013  f: 20130709  
E. Tameron Mr Hugo Xy  U. GBch Rossvale Miss Insolence at Tameron  
Uppf: H L Howards England Äg: Rita Bokdalen, Fjärås 
Utm typ, fina prop, välbalanserad champion tik, välformat feminint huvud, tillräcklig 
bredd i nosparti, mörka vackra ögon, fin nostryffel, bra bett och välmarkerad haka, 
välplacerade öron ramar in ansiktet fint, bra hals, skulle önska stramare överlinje, 
solid kropp, harmoniska vinklar, bra ben och tassar, vacker välformad bröstkorg, 
härlig svansbåge som balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig med fin stil och bra 
steg, trevligt temperament och väsen, välvisad. 
EXCELLENT KK 4 CK 
 
1052. DK UCH SE UCH NORD V-15 Yung Lo´s Heartbeat SE48667/2011 f 
20110713 
e NORD V-05 EUW-6 SE-FI-KBH V-04 NO V-06 FI UCH INT& NORD UCH Fossella 
Kama Sutra u SE UCH Mismås Feel Every Beat  
Uppf Sofi & Peter Pålsson, Tygelsjö Äg Sofi Pålsson, Tygelsjö 



Underbar champion tik full av kvalité med rasens alla önskvärda detaljer samlade, 
utm prop, välformat feminint huvud, härlig panna, vackra mörka ögon, bra bett och 
välmarkerad haka, ljuvligt uttryck där öronen ramar in ansiktet vackert, utm hals och 
överlinje, solid kropp, härligt förbröst, harmoniska vinklar fram och bak, utm ben och 
tassar, välvårdad päls, fin svansbåge som balanserar helheten, rör sig med utm stil 
och steg, trevligt temperament och väsen, proffsigt visad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 1 BIR 
 
Veteranklass tikar 
 
1053. Lovelion´s Something Else S18671/2006 f 2006 
e SE UCH FI UCH Lovelion´s Funniest Way u FI UCH Lovelion´s Lady Like Uppf 
Nina Mäkelä, Finland Äg Rita Bokdalen, Fjärås 
(Specialtecken C) 
11 år gammal veteran tik, välformat feminint huvud, skulle föredra lite kraftigare 
markerad haka, fin nosbredd och nostryffel, mörka vackra ögon, välplacerade öron, 
fint uttryck, bra hals, rak skuldra, skulle föredra stramare överlinje, solid kropp, 
normala vinklar, bra ben och tassar, bra pälskvalitét, i utm kondition, en heder för sin 
ägare, fin svansbåge, rör sig med bibehållen spänst men lite kort i steget fram, 
trevligt temperament och väsen, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 2 
 
1054. SE UCH Nettlavallens Lindiwe Charliedotter  S55175/2008   f: 20080722 
E: Aksu Ladykiller  U: Nettlavallens Hilma Isakdotter 
Uppf & äg: Kathleen Berggren, Uddevalla 
8 år veteran tik i utm kondition, utm typ, välbalanserad med fina prop, välformat fint 
rundat huvud, mörka vackra ögon, fin bredd i nosen, bra bett och välmarkerad haka, 
fina öron ramar in ansiktet, utm hals och överlinje, solid kropp, harmoniska vinklar 
fram och bak, utm päls välvårdad, fin svansbåge som balanserar helheten, rör sig 
med bibehållen spänst med bra stil och steg, heder för sin ägare, trevligt 
temperament och väsen, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 3  BIR VETERAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


