
Tampere 6.5.2017  Johansson Therese, Ruotsi 
 
 
PEN, Urokset 
 
 
PEN 3 KP  / Buus ’Fi-Ga-Ro / FI53246/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig hanhund med korrekt bett. Välplacerade lgon o öron. Tillräckligt utfyllt nosparti. Härligt förbröst. Tillräckligt 
vinkelförhållande fram och bak. Stark rygg. Fin välvning i bröstkorgen. Bär svansen ok. Rör sig parallellt. Utmärkt 
pälkvalité. Trevligt temperament. 
 
 
PEN 2 KP / Hoswin Hot And Spicy / FI48009/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Härlig hanvalp- Utmärkt skallform. Välplacerade vackra ovalformade ögon. Utmärkt nosparti med korrekt bett. Utmärkt 
överarmsvinkel o förbröst. Plan rygg. Högt palcerad svans med bra böj och fin volym. Fin knävinkel. Utmärkt 
benstomme. Fina tassar. Utmärkt pälskvalité. Rör sig med raska fina rörelser. Härligt temperament. 
 
 
PEN 1 KP VSP / Mäntykartanon Timantti / FI46681/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Fin hanvalp. Utmärkt välvning i skallen. Fint nosparti. Utmärkt stop. Fina ögon. Korrekt bett. Utmärkt öronplacering. Fint 
förbröst o överarmsvinkel. Stark plan rygg. Utmärktsvansplacering. Tillräcklig knävinkel. Passande benstomme. Rör sig 
parallellt med fria aktiva rörelser. Utmärkt päls. Trevligt temperament. 
 
 
 
PEN, Nartut 
 
 
PEN 1 KP ROP / Kiranmays Irresistible Eye Catcher / FI52631/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tikvalp med härlig attityd. Vackert välskuret huvud. Utmärkt skallform o öron placering. Korrect blick. Härligt 
utfyllt nosparti med korrekt bett. Utmärkt förbröst, skulderplacering o välvning i bröstkorgen. Rak rygg. Utmärkt 
svansplacering. Kraftfullt bakställ, låg fin has. Utmärkt benstomme. Rör sig parallellt med fin energi runt i ringen. Utmärkt 
päls o trevligt temperament. 
 
 
 
JUN, Urokset 
 
 
JUN ERI 2 SA / Alnuspark Monroe / FI36971/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane med härligt uttryck. Korrekt bett med välutfylld nos. Härlig blick. Utmärkt stop o öronplacering. Härligt 
förbröst. Tillräcklig överarmsvinkel. Härlig bröstvälvning. Lite lågt ansatt svans. Utmärkt knävinkel. Utmärkt benstomme. 
Härlig plym på svansen. Rör sig en aning trång bak men kraftfullt från sidan. Fina tassar. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt 
temperament. 
 
 
JUN EH / Indian Summer Lucy’s Secret / FI13401/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
En kille som inte tycker detta är kul idag. Maskulint huvud. Korrekt bett. Välskuret nosparti. Välplacerade ögon och en 
aning lågt ansatta öron. Utmärkt förbröst. Välplacerad skuldra. Stark rygg. Utmärkt svansansättning o knävinklar, 
benstomme o tassar. Ok rörelser men vill inte idag, hänger med svansen hela tiden. Utmärkt päls. Trevlig att hälsa på. 
 
 
 
 



JUN EH / Kiiramanna Time To Reap / FI40584/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
En lite lättare junior hane. En tanke tunn i nospartiet. Ok bett. Fint stop. Lite rund skalle. Aningen lågt ansatta öron. 
Utmärkt förbröst. Ok skulder placering. Stark plan rygg. Bra längs i bröstpartiet. Bra kors. Fin svanssättning. Utmärkt 
vinkling o tassar. Passande benstomme. Rör sig med raska fria rörelser o parallellt. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt 
temperament. Visas för dagen i aning lätt hull. 
 
 
JUN ERI 3 / Kiiramanna Tutankhamon / FI16417/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane med ett fint välskuret huvud. Utmärkt nosparti o korrekt bett. Fint stop o öronplacering. Härligt förbröst. 
Stark hals. Fin skuldra. Stark plan rygg. Utmärkt svansplacering, aningen platt svans. Utmärkt knävikel. Utmärkt 
benstomme. Fina tassar. Rör sig lite ostabilt bak men raskt med aktiva o fria rörelser. Utmärkt päls o trevligt 
temperament. 
 
 
JUN ERI / Maroussia Huanhuan / FI11370/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lite lättare hane. Ok huvud. Utmärkt öronplacering o stop. Fint placerade ögon, kunde vara mera utfyllt i nospartiet. Fint 
förbröst. Ok skuldra. Stark rygg. Fin svansplacering. Lite knapp knävinkel. Passande benstomme. Fina tassar. Rör sig 
med aktiva rörelser i ringen. Är för dagen lite smal. Utmärkt pälskvalitet. Fin plym på+ svansen. Härligt temperament. 
 
 
JUN ERI 4 / Racconto Mr Big / FI31186/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane med vackert välskuret huvud. Utmärkt nosparti o bett. Fint stop o skalle o öronplacering. Fint brös. Lite 
rakställd skuldra. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Stark rygg. Utmärkt svansplacering med härlig plym. Bra knävinkel. 
Låg fin has. Fina tassar. Rör sig parallellt med raska fria rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
JUN ERI 1 SA PU 3 Vara sert / Shibazhan Olea / FI42117/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande helhet. Maskulin hane med välskuret huvud o korrekt bett. Utmärkt ögon placering med rätt blick. Utmärkt 
skalle o öronplacering. Utmärkt förbröst. Ok skuldra. Stark plan rygg. Utmärkt svansplacering o fint buren. Utmärkt 
knävinkel. Passande benstomme. Fina tassar. Rör sig parallellt med raska fria rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt 
temperament. 
 
 
 
NUO, Urokset 
 
 
NUO ERI 1 SA PU 2 SERT Vara cacib / Belegerea Aragorn / FI36942/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane med välskuret huvud. Utmärkt nosparti. Korrekt bett. Utmärkt ögon placering, panna o öronplacering. 
Utmärkt förbröst o skulder palcering. Plan rygg. Utmärkt svanspalcering med fin plyg. Utmärkt välvning i bröstkorgen. 
Utmärkt knävinkling med låg fin has. Rör sig parallellt med raska fria rörelser. För dagen lite urfälld i pälsen. Härligt 
temperament. 
 
 
NUO ERI 3 / Lilileian Brand New Keeper / FI41577/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
En hane med trevligt huvud. Korrekt bett. Fin öronplacering. Välplacerade ögon. Tillräckligt förbröst. Aningen rakställd 
skuldra. Stark rygg. Aningen kort kropp. Utmärkt svanspalcering med fin böj o plym. Utmärkt knävinkling med låg fin has. 
Utmärkt benstomme. Fin välvning i bröstkorgen. Rör sig parallellt men en aningen snävt bak. Lite korta rörelser men rör 
sig energiskt. Utmärkt pälsvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
 
 



NUO ERI 2 / Mäntykartanon Solisti / FI16251/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane med välskuret huvud. Härligt nosparti med korrekt bett. Välplacerade ögon med fint uttryck. Ok 
öronplacering. Fint förbröst o välvd bröstkorg. Stark rygg o bra längd. Välplacerad o välburen svans. Utmärkt knävinkel. 
Låg fin has. Fria tassar. Rör sig parallellt med fria aktiva rörelser i ringen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
 
AVO, Urokset 
 
 
AVO ERI 1 SA / Hoswin William / FI35152/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hane med ett välskuret huvud. Fint nosparti. Korrekt bett. Välmarkerat stop. Vackra rätt placerade ögon med rätt uttryck. 
Fin skalle med utmärkt öronplacering. Fint förbröst. Utmärkt skulderplacering. Stark plan rygg. Utmärkt svans placering o 
fin plym. Utmärkt knävinkel, låg fin has. Vackra tassar. Rör sig parallellt o fritt i ringen. Utmärkt pälskavlitet. Trevligt 
temperament. 
 
 
AVO ERI 3 / Olazza Mii-Mikko / FI45796/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane med korrrekt bett, en tanke långt nosparti. Välmarkerat stop. Vackra välplacerade ögon. Ok skalle o 
öronplacering. Härligt förbröst. Fin skulder palcering. Härligt lår o knävinklar. Utmärkt benstomme o välvning i 
bröstkorgen. Rör sig parallellt o ok från sidan. Fina tassar. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
AVO ERI 2 SA / Tuuling Ol Usma / FI38854/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Söt hane med välskuret huvud. Korrekt bett. Välutfyllt nosparti. Vackra ögon o välplacerade. Ok öronplacering. Fint 
förbröst. Bra skuldra placering. Stark plan rygg. Utmärkt svansansättning. En aningen platt svans men med en härlig 
plym.Utmärkt knävinkel o välvning i bröstkorgen. Fina tassar. Rör sig parallellt med raska fria aktiva rörelser. Utmärkt 
pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
 
VAL, Urokset 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB ROP / Hoswin Uljas / FI51383/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Härlig champion hane. Maskulint väls. huvud med härligt uttryck. Välplacerade ögon o öron. Härligt förbröst o skuldra 
placering. Stark plan rygg. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Utmärkt svans placering som är välburen. Utmärkt knävinkel 
låg fin has. Vackra nätta tassar o svans. Utmärkt fullpälsad hane med utmärkt kvalitet. Rör sig parallellt med raska fria 
aktiva rörelser. Trevligt temperament. 
 
 
VAL ERI SA / Kiiramanna Never Make You Cry / FI11078/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig champion hane med maskulint välburet huvud. Nosparti med korrekt bett. Välplacerade ögon med härligt uttryck. 
Utmärkt skalle o öronpalcering. Fint förbröst o skludra placering. Kropp med utmärkta proportioner. Utmärkt 
svanssättning. Utmärkt knävinkel med låg fin has. Lite veka mellanhänder. Utmärkt benstomme. Rör sig trevligt runt om. 
Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
VAL ERI 4 SA / Lilileian Keeper For Life / FI46491/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Champion hane med vacker silhuett. Vackert välskuret huvud med korrekt bett. Härligt förbröst. Utmärkt skuldra 
palcering o välvälvd nbröstkorg. Välplacerad svans o härlig plym. Välutvecklad knävinkel med låg fin has. Utmärkt 
benstomme. Rör sig parallellt med raska fria rörelser. Utmärkt päls, precentation. Trevligt temperament. 
 



VAL ERI 3 SA / Shibazhan Kentia / FI44606/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig champion hane med välskuret huvud. Korrekt bett, kunde varit en aning muffigare i nosen. Vackra välplacerade 
ögon. Fin silhuett. Utmärkt förbröst o skuldra placering. Lite lösa armbågar. Plan stark rygg. Utmärkt svansplacering o 
välburen. Utmärkt knävinkel o has. Fina tassar. Rör sig parallellt o raskt i ringen. Utmärkt päls, presentation. Trevligt 
temperament. 
 
 
VAL ERI 2 SA / Tashi-Gong Eminem / FI56208/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskulin hane med välskuret huvud med härligt uttryck. Utmärkt förbröst, fint skulder placering. Plan stark rygg. Utmärkt 
svans placering. Härlig knävinkel o lår bredd, låg fin has o fina tassar. Bra välvning i bröstkorgen. Rör sig raskt runt i 
ringen med fria rörelser. Utmärkt pälskvalitet o trevligt temperament. 
 
 
 
VET, Urokset 
 
 
VET ERI 2 SA / Misschiefin Anshu Anbu / FIN50054/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Välbevarad veteran med välskuret huvud. Korrekt bett med välskötta tänder. Vackra uttrycksfulla ögon. Välplacerade 
öron. Härligt förbröst. Fina vinkelförhållanden fram & bak. Stark plan rygg. Välburen o välplacerad svans med fin plym. 
Låg fin has. Fina tassar. Rör sig parallellt o raskt runt i ringen. Fin päls o trevligt temperament. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 4 VET ROP / Mäntykartanon Donatello / FIN11259/06 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Välbevarad 11-årig veteran. Välskuret huvud med härligt uttryck. Korrekt bett med välskötta tänder. Härligt förbröst. 
Utmärkt vinkelförhållande fram & bak. Stark plan rygg. Högt välburen svans. Fina tassar. Rör sig parallellt med aktiva 
rörelser. Fantastisk pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
 
JUN, Nartut 
 
 
JUN ERI / Alnuspark Mafalda / FI36967/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Juniortik med feminint uttryck. Korrekt bett, välformade välplacerade ögon. Utmärkt öronplacering. Fint förbröst. Ok 
skulder placering. Fin välvning i bröstkorgen. Aningen lågt placerad svans. Utmärkt knävinkel, låg fin has. Fina tassar. 
Rör sig raskt o parallellt i ringen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 2 Vara sert / Benevolos Elektra King / FI24157/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Härlig juniortik med vackert välskuret huvud. Utmärkt nosparti o korrekt bett. Utmärkta ögon o öron placering. Tillräckligt 
förbröst. Välplacerad skuldra, stark rygg. Välansatt högt buren svans. Utmärkt knävinkel. Utmärkt benstomme. Fina 
tassar. Härlig bröstkorg. Rör sig raskt runt i ringen med parallella rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
JUN ERI / Kiiramanna Hatshepsut / FI16421/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Fin junior tik med välskuret feminint huvud. Korrekt bett. Välplacerade öron. Utmärkt förbröst. Tillräcklig överarmsvinkel. 
Utmärkt välvning i bröstkorgen. Välter en aning över länden. Ok svanssättning. Tillräcklig knävinkel. Passande 
benstomme. Fina tassar. Rör sig parallellt men trångt bak med ok steglängd. Fin päls. Trevligt temperament. 
 
 
 
 



JUN ERI / Kiranmays G-Rande Reflexion / FI28016/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Junior tik med välskuret huvud. Korrekt bett. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt förbröst, något rakställd skuldra. Plan 
stark rygg. Välburen svans. Tillräcklig knävinkel. Utmärkta tassar. Fin välvning i bröstkorgen. Rör sig parallellt med aktiva 
rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
JUN ERI 3 / Playpoint Rosetta / FI38834/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin junior ti. Korrekt bett, kunde vara mer utfylld i nospartiet. Utmärkta ögon o öron placering. Härligt förbröst. Ok 
skulder placering. Plan stark rygg. Högt ansatt svans. Tillräcklig knävinkel. Passande benstomme, nätta tassar. Fin 
välvning i bröstkorgen. Rör sig raskt och aktivt runt i ringen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. Uppvisas väl. 
 
 
JUN ERI / Qi Gong’s Crypted Code / FI12088/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Juniortik med en aning lätt nosparti. Korrekt bett. Utmärkt öronplacering. Bra förbröst, ok skulder placering. Plan stark 
rygg. Fin svansansättning. Tillräcklig välvning i bröstkorgen. Väldigt knapp knävinkling. Passande benstomme. Fina 
tassar. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. Rör sig trång bak ,ed tillräcklig steglängd. 
 
 
JUN ERI 4 / Shibazhan Orlaya / FI42119/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin junior tik med välskuret utrycksfullt huvud. Korrekt bett. Utmärkt förbröst. Ok skuldra placering. Stark plan rygg. 
Ok svansansättning som bärs högt o fint. Utmärkt knävinkel. Nätta tasar. Passande benstomme. Rör sig en aning trångt 
bak. Rör sig med aktiva rörelser runt ringen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
JUN ERI 2 SA / Vuorenrinteen Hawa / FI29504/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tik med härlig attityd. Fint välskuret rastypiskt huvud med korrekt bett. Utmärkt öronplacering. Härligt förbröst, ok 
skulderplacering. Bra välvning i bröstkorgen. Stark plan rygg.Högt ansatt svans. Utmärkt knävinkel. Låg fin has. Fina 
nätta tassar. Rör sig aningen trångt bak. Raska fina aktiva rörelser. Utmärkt härlig päls. Trevligt temperament. 
 
 
JUN ERI / Ånnipojan Mila / FI30503/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig juniortik. Välskuret huvud, korrekt bett. Fint placerade öron. Härligt förbröst. Ok skuldra placering. Välver en aning 
i länden. Ok svans ansättning. Tillräcklig knävinkel. Fina nätta tassar. Passande benstomme. Rör sig ok runt i ringen. Fin 
päls. Trevligt temperament. 
 
 
 
NUO, Nartut 
 
 
NUO ERI 1 SA PN 3 Vara cacib / Bhu Laen’s Cassia / FI53493/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ung tik av utmärkt typ. Vacker silhuett. Vackert välskuret huvud. Korrekt bett. Härligt förbröst. Utmärkt skuldra. Plan stark 
rygg. Högt buren o välplacerad svans. Utmärkt knävinkel o benstomme. Fina tassar. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Rör 
sig lite trångt bak men med raska fina aktiva rörelser. Flott päls. Trevligt temperament. 
 
 
NUO ERI 3 / Lilileian Limited Edition / FI41579/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nätt unghunds tik. Välskuret huvud. Välplacerade öron. Fint förbröst, ok skuldra. Plan stark rygg. Utmärkt 
svansansättning. Bra välvning i bröstkorg. Aningen knapp knävinkling. Låg fin has. Fina tassar. Rör sig trångt bak, tåar ut 
något fram. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 



NUO EH / Miliisin Hande Milarzin / FI53509/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tik med välskuret huvud o korrekt bett. Ok öronplacering. Vackra ögon. Fint förbröst o skulder placering. Plan stark rygg. 
Lite lågt ansatt svans. Ok knävinkel. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Bra benstomme. ok tassar. Rör sig ok när hon vill. 
Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament men hon tycker inte det är kul idag. 
 
 
NUO ERI 2 SA / Niiländer Lilli Marleen / FI54065/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Fin ung tik. Vackert välskuret rastypsikt huvud. Utmärkt öron ansättning. Härligt förbröst, lite rakställd skuldra. Plan stark 
rygg. Utmärkt högt ansatt svans med härlig plym. Utmärkt knävinkel. Låg has. Vackra välformade tassar. Passande 
benstomme. Härlig välvning i bröstkorg. Rör sig med raska fria rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
NUO ERI / Zhigatsey Kassandra / FI34449/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Fin ung tik med välskuret huvud med korrekt bett. Fint förbröst. Lite rakställd skuldra. Stark plan rygg. Ok svansplacering 
med fin plym. Tillräckligt med vinkel. Passande benstomme. Fina tassar. Ok välvning i bröstkorgen. Rör sig ok när hon 
slappnar av. Utmärkt pälskvalitet. Är inte riktigt bkväm i ringen idag. Men uppför sig väl. 
 
 
NUO ERI 4 / Zhigatsey Klarissa / FI34448/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Fin ung tik med aningen tunt nosparti. Korrekt bett. Utmärkt stop, vackra ögon. Utmärkt öron ansättning. Fint förbröst. Ok 
skulder placering. Plan stark rygg. Utmärkt svans ansättning. Tillräcklig knävinkel. Utmärkt benstomme. Fina tassar. 
Tillräcklig välvning i bröstkorgen. Rör sig parallellt med raska steg. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
 
AVO, Nartut 
 
 
AVO ERI 2 SA / Bhu Laen’s Before Dawn / FI32900/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Fin helhet från sidan. Huvud o uttryck störs av det något lätt nosparti. Korrekt bett. Vackra ögon. Fin öronplacering. 
Härligt förbröst, utmärkt skuldra. Plan rygg. Hög svans ansättning. Utmärkt knävinkel. Fin välvning i bröstkorgen. 
Välformade tassar. Tåar ut lite fram. Rör sig parallellt raskt med fria rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
AVO EH / Mei Dan Vääriäpäin Pipa / FI49262/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lätt tik, ett huvud som kunde haft ett mer utfyllt nosparti. Utmärkt öronansättning. Vackra ögon. Fint förbröst, rakställd 
skuldra. Välver i länden både i stående o rörelse. Lite lågt ansatt svans men bär den stolt o vackert. Tillräcklig knävinkel. 
Nätt benstomme o tassar. Rör sig med ett lite kort steg. Välskött päls med för dagen urfälld. Trevligt temperament. 
Trevligt visad. 
 
 
AVI ERI / Mow-Zow Bon Bella / FI13953/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig tik med ok nosparti. Korrekt bett. Vackra ögon. Utmärkt öronplacering. Fint förbröst, ok skuldra placering. Stark 
plan rygg. Ok svans ansättning bär den stolt. Tillräcklig knävinkel. Passande benstomme, ok tssar. Rör sig väl med raska 
fria rörelser. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament.    
 
 
 
 
 
 
 
 



AVO ERI / Olazza Maritza / FI45795/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik. Aningen lätt nosparti. Korrekt bett. Vackra uttrycksfulla ögon. Aningen låg öron ansättning. Härligt förbröst. 
Utmärkt skuldra. Plan stark rygg. Aningen lågt ansatt svans. Tillräcklig knävinkel. Passande benstomme ok tassar. Visas 
för dagen lite för lätt hull. Bär svansen högt o fint i rörelse. Rör sig parallellt med aktiva rörelser. Ok päls. Trevligt 
temperament. 
 
 
AVO ERI 4 SA / Revonhännän Fergie / FI59331/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig tik. Ok nosparti. Korrekt bett. Välplacerade härliga uttrycksfulla ögon. Lite rund skalle med ok öronplacering. Fint 
förbröst. Ok skulder palcering. Plan stark rygg. Ok svansansättning. Tillräcklig knävinkling. Utmärkt välvning i 
bröstkorgen. Rör sig parallellt bak aningen trångt fram men med aktiva rörelser. Vackra tassar. Utmärkt pälskvalitet. 
Trevligt temperament. 
 
 
AVO ERI / Shandita’s Party Princess / FI11788/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tik med härligt uttryck i huvudet. Korrekt bett. Välformade ögon  med rätt uttryck. Utmärkt öronplacering. Bra förbröst. 
Rak skuldra. Plan stark rygg. Utmärkt svansansättning o knävinkel. Låg fin has. Vackra tassar. Rör sig aningen trångt 
bak men rör sig med raska fria rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
AVO ERI 3 SA / Shibazhan Amaryllis / FI25678/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tik med välskuret huvud. Korrekt bett. Rastypiskt uttryck. Ok öronplacering. Bra förbröst. Utmärkt skuldra. Plan stark 
rygg. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Fin svansansättning. Tknävinkling. Passande benstomme. Fina tassar. Rör sig 
parallellt med raska fria rörelser i ringen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. Fin plymad svans. 
 
 
AVO ERI / Sippans Keep My Love Song Starshine / FI13767/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik med korrekt bett. Välformat uttrycksfulla ögon. Fint stop. Fin öronansättning. Ok förbröst. Aningen rakställd 
skuldra. Plan stark rygg. Utmärkt hög svansansättning. Utmärkt knävinkel, vackra tassar med fransart. Bra välvning i 
bröstkorgen. Rör sig parallellt med aktiva rörelser i ringen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB VSP -> FI MVA / Tuulin Ros Ymmi / FI29218/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Substansfull tik. Vackert välskuret huvud med härligt utfyllt nosparti. Korrekt bett. Utmärkt öronansättning. Utmärkt 
förbröst o vinkelförhållande fram o bak. Plan stark rygg. Härlig kropp. Utmärkt svansansättning med fin plym. Utmärkt 
benstomme med vackra tassar. Rör sig parallellt med aktiva rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
 
VAL, Nartut 
 
 
VAL ERI 3 SA / Alnuspark Finnaveena / FI44237/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Fin champion tik med vackert välskuret rastypiskt huvud. Korrekt bett. Fint förbröst. Aningen rakställd skuldra. Stark plan 
rygg. Utmärkt svansansättning o knävinkel. Låg fin has. Vackra tassar. Utmärkt välvning i bröstkorg. Rör sig trevligt runt 
om. Utmärkt päls. Trevligt temperament. 
 
 
 
 
 
 
 



VAL ERI / Mow-Zow Xelmiina / FI43748/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig champion tik med … härligt uttryck. Korrekt bett. Härligt förbröst. Ok skuldra. Plan stark rygg. Utmärkt 
svansansättning. Tillräcklig knävinkel. Passande benstomme. Bra välvning i bröstkorg. Rör sig parallellt o raskt i ringen. 
Visas för dagen i aningen högt hull. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
VAL ERI 4 SA / Mäntykartanon Q-Papu / FI35761/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig champion tik med härligt uttryck. Korrekt bett. Utmärkt förbröst. Aningen rakställd skuldra. Plan stark rygg. 
Utmärkt knävinkel. Utmärkt benstomme. Vackra tassar med fransar. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Rör sig med raska 
vägvinnande steg. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
VAL ERI 2 SA / Olazza Milady / FI34126/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig champion med rastypiskt uttryck i huvudet. Korrekt bett. Utmärkt öron ansättning. Utmärkt förbröst o skulder 
placering. Plan stark rygg. En tanke lång i länden. Utmärkt högt ansatt svans. Fin knävinkel. Låg fin has. Fina tassar. Rör 
sig parallellt och med energi runt ringen. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
VAL ERI 1 SA PN 4 / Ravnkilde’s Incredible Roxy / FI47173/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Härlig champion tik. Vacker silhuett. Välskuret huvud med korrekt bett. Härligt förbröst o vinkelförhållande fram o bak. 
Plan stark rygg, högt ansatt svans. Låg fin has. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Vackra tassar med fransar. Rör sig 
parallellt med raska fria aktiva rörelser. Utmärkt pälskvalitet men har lämnat en hel del hemma. Trevligt temperament. 
 
 
VAl ERI / Tor Oskan Milleena / FI39471/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Champion tik med vackert välskuret huvud. Korrekt bett. Markerat stop. Något rakställd skuldra. Fint förbröst. Plan stark 
rygg. Tillräcklig knävinkel. Låg fin has. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Visas för dagen i lite högt hull. Fina tassar. Rör sig 
parallellt med raska fria aktiva rörelser. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
 
VET, Nartut 
 
 
VET ERI 2 SA / Alnuspark Nouma / FIN40785/05 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
12 årig veteran tik. Fantastiskt välbevarad för åldern. Fantastiskt uttryck. Utmärkt öronplacering. Fint förbröst. Fin 
skuldraplacering. Plan stark rygg. Utmärkt svansansättning. Passande benstomme. Fina tassar med fransar. Tillräcklig 
knävinkel. Rör sig parallellt o raskt för åldern. Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
VET ERI 1 SA VET VSP / Chakiran Elizabeth / FI25238/09 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevlig veterantik med välburet huvud. Korrekt bett. Utmärkt överarms vinkel. Stark rygg. Lite fallande kors o aningen 
lågt ansatt svans. Utmärkt knävinkel o benstomme o tassar. Utmärkt välvning i bröstkorgen. Rör sig raskt o parallellt. 
Utmärkt pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 
 
VET ERI 4 / Cirikit Simba’s Kiera / FIN61560/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Liten veterantik. Ger ett lågställt intryck. Vackert välskuret huvud med bra uttryck, korrekt bett. Utmärkt förbröst, väl 
tillbaka lagd skuldra. Lite mjuk i ryggen. Högt ansatt o välburen svans. Utmärkt knävinkel, låg fin has, fina tassar. Rör sig 
parallellt o trevligt runt om. Fin pälskvalitet. Trevligt temperament. 
 



VET ERI 3 / Toyway Cri-Sanna / FIN51948/05 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Veterantik med rastypiskt uttryck, korrekt bett. Bra förbröst. Utmärkt skuldra. Stark plan rygg. Bra svansansättning. 
Tillräcklig knävinkel. Passande benstomme. Bra välvning i bröstkorgen. Fina tassar. Lite lösa armbågar. Rör sig trevligt 
runt om. Utmärkt päls. Trevligt temperament. 
 
 
 
KASV 
 
 
KASV 2 KP / Alnuspark 
 
3 kombinationer där alla individer bär rastypiska exteriöra attribut. Goda rasrepresentanter med rastypsika rörelser. Man 
kan se en tydlig linje i uppfödningen.  
 
 
KASV 1 KP ROP / Kiiramanna  
 
Uppfödar grupp bestående av 3 kombinationer. 3 hanar och en tik. Man kan se en tydlig linje och alla har samma rastyp 
och rasattributen av utmärkt kvalitet. Tydlig könsprägel. Grattis till fin uppfödargrupp. 
 
 
KASV 3 / Shibazhan  
 
Uppfödargrupp bestående av 3 kombinationer, 2 hanar och 2 tikar. Lite ojämn grupp emn alla har rasattribut som är 
viktiga av utmärkt kvalitet. Trevliga individer som visar goda temperament. 


