
Kouvola 18.8.2018  Carin Åkesson, Ruotsi 
 
 
PEN, Nartut 
 
PEN 1 KP ROP / Olazza Miss Monroe / FI15275/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tik valp som är väl könspräglad. Välformat huvud. Bra nosparti. Välplacerade öron. Måttligt kort hals. Bra volym i 
bröstkorge för åldern. Något lång i länden. Välansatt svans. Välvinjklad fram och bak. Raska fria rörelser. 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN ERI 1 SA Vara sert / Olazza Maybach / FI44405/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Juniorhane med fin könsprägel. Välformat huvud. Ovala ögon. Nospartiet kunde ha lite mer markerad haka. 
Välplacerade öron. Måttligt god hals. Välvälvda revben. Bra förbröst. Rör sig raskt med fria steg. 
 
 
JUN ERI 2 / Tor Oskan  Sharong / FI44062/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hane av bra modell. Vackert, välformat huvud. Nosparti väl utfyllt med bra noskuddar. Välplacerade öron. Saknar ännu 
lite volym & djup i bröstkorgen. Välvinklad. Rör sig sunt. 
 
 
JUN ERI 3 / Toyway Shenandor / FI55323/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Väl könspräglad hane. Huvudet har rund skalle. Bra nosparti. Lite rinnanen ögon stör uttrycket. Välvälvda revben. 
Aningen kort bröstkorg. Välvinklad. Rör sig fint och raskt från sidan. Lite lösa armbågar framifrån. Idag i lite högt hull. 
 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO ERI 1 SA PU 4 SERT / Lilileian Flying High / FI26471/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande hane. Mycket vackert huvud & uttryck. Härligt nosparti med bra läppkuddar. Välplacerade öron med fina 
fransar. Aningen sänkt i ryggen i stående. Tillräcklig volym i bröstkorgen. Välansatt svans. Något veka mellanhänder. 
Utmärkt bakdel. Rör sig fritt & raskt. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO ERI 1 / Nanaza Alvin / FI34028/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane, som har något grovt huvud. Bra uttryck. Tillräcklig hals. Något bred i sin bröstkorg. Bra förbröst. 
Välansatt svans. Tillräckliga vinklar fra, bra bak. Rör sig ok när han vill. Bra päls för dagen.  
 
 
AVO EH 2 / Tipsn’Drops Dash / FI38294/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane. Huvudet har något smal skalle. Ovala ögon. Välplacerade öron. 4 incissiver i underkäken. Bra överlinje. 
Aningen kort bröstkorg. Bra skuldra & överarm. Något knappa vinklar bak. Välansatt svans. Hartassar. 
 
 
 
 
 
 



VAL, Urokset 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP / Lilileian Keeper For Life / FI46491/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane, med vackert huvud & uttryck. Välplacerade öron med fina fransar. Mycket bra halsställning. Utmärkt kors 
& svansansättning. Välkroppad, välvinklad. Rör sig raskt & fritt, med härlig attityd. 
 
 
VAL ERI 3 / Qi Gong’s Flying Shaman / FI45350/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hane av utmärkt storlek, Välformat huvud, korrekt palcerad stop. Välrundat nosparti. Visar tänderna stundvis, vid stängd 
munn. Välplacerade öron. Korrekt hals. Välvälvda revben. Rör sig med raska steg, lite instabilt framifrån. Silkig bra 
pälskvalitet. 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 3 / Shibazhan Eremurus / FI22976/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Väl könspräglad hane, med utmärkta proportioner. Huvudet har välutfyllt nosparti. Ovala ögon. Välplacerade öron. 
Utmärkt förbröst. Stram rygg. Välansatt svans. Goda vinklar. Rör sig raskt & fritt. Hartassar. 
 
 
VET, Urokset 
 
VET ERI 3 SA / Down-Goblin Fernando / FIN12034/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane, som är något tung. Huvudet har väl utfyllt nosparti. Kunde bära öronen mer liksidigt. Utmärkt hals. 
Aningen mycket djup i bröstkorgen. Välansatt svans. Välvinklad. Rör sig med raska steg. Kunde ha något rakare 
framben. 
 
 
VET ERI / Hallahelman Hapsivita / FI506897/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hane av bra helhet. Mycket vackert huvud. Utmärkt uttryck. Välplacerade öron med bra fransar. Välformad bröstkorg. 
Välansatt svans. Rör sig stundtals lite obalanserat. När han väl vill rör han sig väl. 
 
 
VET ERI 1 SA PU 2 VET ROP/ Misschiefin Anshu Anbu / FIN50054/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande hane i utmärkt kondition. Maskulint huvud med mycket bra noskuddar. Välplacerade öron med fina fransar. 
Utmärkt halssättning. Mycket bra bröstkorg. Välansatt svans. Något veka mellanhänder. Rör sig utmärkt fritt & raskt. 
 
 
VET ERI 2 SA / Shibazhan Nabil / FIN13314/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hane med bra helhet. Huvudet har tillräckligt rundat nosparti. Något ljusa ögon. Välplacerade öron. Aningen lång hals. 
Bra rygg & kors. Välkroppad & välvinklad. Sunda raska fria rörelser. Päls av utmärkt kvalitet. 
 
 
VET ERI 4 SA / Wartin-Kyis Gon-Po-Ter / FIN39845/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane som har underbart fint huvud. Mörka, ovala ögon. Härligt uttryck. Välkroppad & välvinklad. Välansatt 
svans. Rör sig utmärkt från sidan, lite instabilt framifrån. 
 
 
 
 
 
 
 



JUN, Nartut 
 
JUN ERI 1 / Nicoret’S Wilhelmiina / FI50134/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Juniortik. Feminin. Bra bredd i nospartiet men har en liten nosrynka. Mörka ögon. Välplacerade öron. Utmärkt överlinje. 
Bra kropp för åldern. Något lång i länden. Välvinklad. Rör sig sunt runtom. Fortfarande liten baby. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 1 / Nenemo Baking Baking / FI53764/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik. Väl könspräglad. Mycket vackert huvud & uttryck. Mörka ovala ögon. Välplacerade öron. Välvälvda revben. 
Något överbyggd bak. Välvinklad. Rör sig väl, kunde ha lite mer energi i steget. 
 
 
NUO EH 3 / Olazza Maya The Bee / FI/15084/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik av bra storlek. Välformat nosparti, men har lite nosrynka. Lite rinnande ögon stör uttrycket. Måttligt kort hals. 
Lite sluttande kors & låg ansatt svans. Goda vinklar. Rör sig aningen underställd bak. 
 
 
NUO ERI 2 / Snowmuzzle’s Halcyone / FI14817/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Liten tik med tilltalande uttryck. Ovala mörka ögon. Välplacerade öron. Aningen knapp hals. Tillräcklig volym i 
bröstkorgen. Bra skuldra & överarm. Lite knappa vinklar bak. Hartassar. Härlig attityd. 
 
 
NUO EH 4 / Snowmuzzle’s Hibiscus / FI14820/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik. Bra uttryck. Fina noskuddar. Välplacerade öron med bra fransar. Tillräcklig bröstkorg för åldern. Är 
överbyggd i stående & sjunker i fronten i rörelse. Bra pälskvalitet. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI / Hallahelman Autota Borealis / FI51707/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Denna tik har ett välformat huvud & mycket bra uttryck. Välplacerade öron. Bra förbröst. Aningen bakhög i stående. 
Välansatt svans. Utmärkt skuldra & överarm. Rör sig väl runtom, men kunde strecka lite mer i rörelse 
 
 
AVO ERI 2 SA / Katiomon Trudy / FI37464/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik med bra helhet. Huvudet har korrekt storlek. Något ljusa ögon. Välplacerade öron. Välvälvda revben. 
Välansatt svans. Tillräckliga vinklar. Rör sig väl. Päls av korrekt kvalitet. 
 
 
AVO ERI 3 SA / Olazza Sharming / FI17240/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Denna tik har ett underbart vackert huvud & bästa tänkbara uttrycket. Korrekt hals. Bra förbröst. Lite lång i länden. 
Välvinklad fram. Lite knappa vinklart bak. Inte så mycket päls i dag men den har korrekt kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 



AVO EH / Pikestar’s Baruntse / FI18783/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik som har välformat huvud- Lite ljus ägon. Välplacerade öron. Måttligt kort hals. Kunde ha något längre 
bröstkorg. Sluttande kors. Lågt ansatt svans. Bär svansen i för öppen båge under rörelse. Rör sig aningen underställd. I 
dag i sommar klädsel. 
 
 
AVO ERI / Shibazhan Stellaria / FI51950/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik. Uttrycket störs av något ljusa ögon. Öronen kunde bäras tätare mot kinden. Mycket bra överlinje. Tillräcklig 
bröstkorg. Goda vinklar fram och bak. Rör sig något underställd bak. Utmärkt pälskvalitet. Hartassar. 
 
 
AVO ERI 4 / Snowmuzzle’s Europa / FI48039/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik med bra helhet. Välformat huvud, fina läppkuddar. Ljusa ögon. Välplacerade öron. Välvälvda revben. Utmärkt 
skuldra & överarm. Något lång i länden. Rör sig raskt & fritt. Tyvärr har hon bara 4 insissiver i underkäken. 
 
 
AVO ERI 1 SA SERT / Tipsn’Drops Dia / FI38295/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik som är aningen lång. Mycket bra huvud, lite ljus ögon. Uttrycket störs av lite rinnande ögon. Utmärkt förbröst 
& bröstkorg. Lång i länden. Välansatt svans. Rör sig fritt & ledigt. Päls av rätt kvalitet. 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL ERI 1 SA PN 2 / Benevolos Miss Moneypenny / FI24158/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Underbar tik som har många högklassiska rasdetaljer. Fantastiskt fint huvud & uttryck. Utmärkta proportioner. 
Välkroppad & välvinklad. Rör sig med raska fria rörelser. Kronan på verket är de långa fina öron fransarna & den 
utmärkta pälskvaliten. 
 
 
VAL ERI 2 SA PN 3 / Shibazhan Gentiana / FI50383/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tik med mycket bra helhet. Mycket bra proportioner. Vackert huvud med mycket bra uttryck. Utmärkt överlinje. 
Välkroppad. Kunde vara något bättre vinklad fram. Rör sig raskt. Hartassar. Utmärkt pälsvalitet. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI 1 SA PN 1 VSP VET VSP / Lilileian Padme Amidala / FI45641/09 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
En flott tik, i utmärkt kondition. Vackert huvud & uttryck. Välplacerade öron. Vacker överlinje. Utmärkt bröstkorg & 
förbröst. Välansatt svans. Välvinklad. Rör sig utmärkt från sidan, kunde vara lite stramare fram. Päls av korrekt kvalitet. 
 
 
VET ERI 3 SA Vara sert / Misschiefin Abhiprithi / FIN50055/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande tik. Huvudet har aningen rund skalle. Välplacerade öron. Utmärkt överlinje. Välansatt svans. Bra förbröst. 
Välvinklad. Rör sig väl runtomkring. Raskt & fritt. Päls av bra kvalitet. 
 
 
VET ERI 4 / Nenemo Deep True Love / FIN48936/04 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
14,5 år gammal av fin modell. Välformat huvud. Bra uttryck. Utmärkt överlinje. Välansatt svans. Välkroppad & välvinklad. 
Kunde ha lite mer energi i rörelserna. Rör sig väl från sidan. Lite stramare fram. 



VET ERI 2 SA PN 4 / Shibazhan Ninfey / FIN13316/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik med utmärkta proportioner. Ögonen kunde vara aningen mörkare. Bra överlinje. Mycket bra förbröst & 
bröstkorg. Välansatt svans. Goda vinklar. Rör sig mycket väl från sidan, kunde vara något stramare fram. Päls av bra 
kvalitet. 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP / Shibazhan 
 
En grupp av 3 kombinationer. Alla individer har utmärkta proportioner. Tilltalande silhuetter. Utmärkta rörelser. Fina 
uttryck. Utmärkt uppfödar resultat. 
 


