
Kouvola 17.8.2019  Lemmeke Jeanett, Ruotsi 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN ERI 1 SA / Kiiramanna Trumpet Boy / FI38271/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
14 månader juniorhane. Fina proportioner. Maskulint huvud med välutvecklat nosparti. Bra underkäke. Mörka ögon med 
självsäkert uttryck. Välplacerade öron. Utmärkt över och underlinje. Välutvecklad front. Något framskjuten skuldra. Fina 
hartassar. Sunda vinklar i sin bakdel. Rör sig med raska steg. Lovande päls. Välvisad och presenterad. 
 
 
JUN ERI 2 SA / Tor Oskan Unto-Eevertti / FI50060/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande 11 månader. Maskulin hane med utmärkta proportioner. Härligt huvud, mörka fina ögon. Bra över och 
underlinje. Välvinklad i fram och bakdel. Rör sig med raska steg, paralell fram och bak. Fina hartassar. Utmärkt päls för 
åldern. Välvisad. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO ERI 1 SA PU 3 Varasert / Shibazhan Buxus / FI23522/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
17 månader. Tilltalande hane. Maskulint huvud med kraftfullt nosparti. Bra förbröst. En tanke framskjuten i sin skuldra. 
Fint vinklad i has och knä. Rör sig med raska steg. Utmärkt päls för åldern. Välvisad och presenterad. 
 
 
NUO EH 3 / Toyway Shenandor / FI55323/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kraftfull hane. Maskulint huvud. Mellanbruna ögon. Utmärkt överlinje. Härligt förbröst. Normala vinklar fram och bak. 
Visas för dagen i för högt hull. Rör sig fint men ger ett något tungt intryck. Lovande päls i utveckling. Välvisad. 
 
 
NUO ERI 2 / Zhigatsey Milton / FI20384/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande ung hane med utmärkta proportioner. Maskulint huvud med bra nosparti. Mörka fina ögon. Bra överlinje. 
Sunda vinklar fram och bak. Rör sig jämnt, kunde ha lite mer energi i sitt steg. Utmärkt päls. Välvisad. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO EH 3 / Pikestar’s Chan-Juan / FI25479/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
2 årig hane. Maskulint huvud. Dagens bästa bett, uttryckstecken. Välskuret huvud. Bra nosparti. Mörka fina ögon. Stark 
rygglinje. Något sluttande kors. Markerat förbröst. Fint vinklad i fram och bakdel. Rör sig med tillräckligt drive. För dagen 
kunde önskas att han visas i mer päls. Välvisad. 
 
 
AVO ERI 2 SA / Tipsn’drops Dash / FI38294/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
5 årig hane med fina proportioner. Maskulin skalle som ger ett något smalt intryck. Fina mörka ögon. Bra över och 
underlinje. Sunt vinklad fram och bak. Kunde ha lite mer utstrålning. Rör sig något smalt fram och bakifrån, bra från 
sidan. 
 
 
 
 
 
 



AVO ERI 1 SA PU 2 SERT / Tor Oskan Sharong / FI44062/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
2 årig hane med fina proportioner, maskulin. Tilltalande huvud. Mörka fina ögon, med härligt uttryck. Bra över och 
underlinje. Hartassar. Rör sig med raska steg. Bra päls. Välvisad och presenterad. 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 4 / Qi Gong’s Flying Shaman / FI45350/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Championhane med mycket självförtroende och härlig uppsyn. Bra nosparti. Härlig underkäke. Kunde önskas vara 
jämnare i sitt bett. Bra över och underlinje. Utmärkt förbröst. Sunt vinklad i fram och bakdel. Fina hartassar. Rör sig 
effektivt, men kunde ha mer temperament i sina rörleser. Välvisad. Bra päls. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 VSP / SHibazhan Eremurus / FI22976/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande championhane med fina proportioner. Maskulint huvud, får inte bli kortare i sin nos. Mörka fina ögon. Härlig 
över och underlinje. Härligt förbröst. Sunda vinklar fram och bak. Rör sig med raska steg. Utmärkt päls. Välvisad. 
 
 
VET, Urokset 
 
VET ERI 1 SA VET VSP / Nanaza Alvin / FI34028/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 årig hane med fina proportioner. Maskulint huvud. Mörka fina ögon. Härlig underkäke. Bra öron. Lång hals. Utmärkt 
överlinje. Bra förbrösr. Rör sig för åldern med raksa steg och stolt buret huvud. Bra päls. Välvisad. 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN ERI 1 SA / Cinodes Celsiana / FI45819/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
1 årig tik, ännu under utveckling, men en mycket tilltalande helhet. Härligt feminint huvud. Kraftfullt nosparti, mörka fina 
ögon, fint buret huvud. Utmärkt överlinje. Härligt förbröst. Välvinklad fram och bak. Något platta tassar. Rör sig med 
raska steg och energi. Utmärkt päls. Välvisad. 
 
 
JUN EH / Pikestar’s Snow White / EJ47250/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
1 årig tik med fina proportioner. Feminint huvud. Bra nosparti, mörka fina ögon, med fint uttryck. Vacker hals. Bra över 
och underlinje. Härligt förbröst. Lite framskjuten i sin skuldra. Något uppdragen buklinje. Fint vinklad i has och knä. Rör 
sig fint från sidan, något slarvigt framifrån. Behöver ha bättre buren svans. Lovande päls. Välvisad. 
 
 
JUN ERI 3 / Shibazhan Ruellia / FI44096/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
1 årig tik, något lätt modell. Fina proportioner, Feminint huvud. Mörka fina ögon. Bra underkäke. Stolt buret huvud både 
stående och gående. Bra överlinje. Markerat förbröst. Något lös i sin front, slarvar med armbågarna då hon går. Fint 
vinklad i has och knä. Utmärkta tassar. Lovande päls för åldern. Välvisad och presenterad. 
 
 
JUN ERI 4 / Snowmuzzle’s Ilithyia / FI55153/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9 månader juniortik med fina proportioner. Trevligt huvud och uttryck. Bra över och underlinje. Härligt förbröst. Sunt 
vinklad fram och bak. Rör sig effektivt om än något valpigt fortfarande. Päls i utveckling. Lovande liten tjej. 
 
 
 
 
 



JUN ERI 2 SA / Snowmuzzle’s Ismene / FI55154/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9 månader. Mycket tilltalande tik i helhet med utmärkta proportioner. Härligt tikhuvud med kraftigt nosparti. Utmärkta 
mörka ögon med vackert uttryck. Härligt förbröst. Sunt vinklad fram och bak. En tanke lång i länden. Rör sig med raska 
fina steg. Lovande päls i utveckling. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 1 SA PN 2 SERT / Mintoscan Wonder Woman / FI22210/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Stilig ung tik. Mycket tilltalande i sin helhet. Feminint huvud. Härligt nosparti. Mörka fina ögon. Utmärkt över och 
underlinje. Härligt förbröst. Sunt vinklad fram och bak. Fina hartassar. Rör sig med raska effektiva steg från sidan, 
slarvar något framifrån. Bra päls för åldern. Välvisad. 
 
 
NUO ERI 3 SA / Nicoret’s Wilhelmiina / FI50134/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande tik, med utmärkta proportioner. Femininty välformat huvud. Härligt uttryck. Utstrålar självförtroende. Bra över 
och underlinje. Välutvecklat förbröst. Sunt vinklad. Rör sig med raska steg. Lovande päls. Välvisad. 
 
 
NUO ERI 4 / Revonhännän Jica-Rilla / FI48797/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin tik med bra proportioner. Välskuret huvud. Kunde ha något mer kraft i sitt nosparti. Mörka fina ögon. Ok hals. 
Bra överlinje. Markerat förbröst, något framskjuten i skuldra. Något knappt vinklad i has och knä. Rör sig bra från sidan 
slarvar något framifrån. Ok päls. Välvisad. 
 
 
NUO ERI 2 SA PN 3 Varasert / Zhigatsey Malvina / FI20385/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande tik med utmärkta proportioner. Feminint huvud med utmärkt nosparti. Mörka fina ögon. Bra hals. Stark rygg. 
Markerat förbröst. Sunda vinklar i fram och bakdel. Rör sig med raska steg, kunde dock ha lite mer energi. Utmärkt päls. 
Välvisad. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI 1 SA PN 4 / Revonhännän Yes-Honey / FI40827/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande tik, 5 år, med fina proportioner och alldeles härligt temperament. Ljuvligt trevligt huvud som hon bär stolt både 
stående ocjh gående. Mörka ögon. Stark överlinje. Fint vinklad fram och bak. Utmärkta tassar. Rör sig bra. Ok päls. 
 
 
AVO ERI 2 SA / Snowmuzzle’s Europa / FI48039/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tilltalande tik. Får inte bli tyngre. Feminint huvud. Ok nosparti. Något runda ljusa ögon. Stolt buret huvud. Härlig 
överlinje. Mycket bra förbröst. Sunt vinklad fram och bak. Rör sig med självförtroende och raska steg. Bra päls. Välvisad. 
 
 
AVO ERI 3 / Snowmuzzle’s Hibiscus / FI14820/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
2,5 årig tik med bra proportioner. Feminint huvud. Mörka fina ögon. Stark överlinje som hon dock välver något i rörelsen. 
Utmärkt förbröst. Sunda vinklar i sin framdel, något knappt vinklad bak. Rör sig energiskt. Bra päls. Välvisad. 
 
 
 
 
 



AVO ERI / Tashi-Gong Apollonia / FI16503/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Stilig ung tik. Feminin modell mindre. Får inte ha kortare nosparti. Mörka fina ögon. Bra hals. Stark rygg. Normala vinklar 
fram och bak. Härligt förbröst. Fina tassar. Bra päls. Rör sig effektivt. 
 
 
AVO ERI 4 / Tipsn’drops Tiny Star / FI19360/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
4 år, feminin, kraftig. Välskuret huvud med bra nosparti. Mörka fina ögon. Bra hals och rygg. Bra förbröst. Normala 
vinklar fram och bak. Rör sig fint från sidan. Slarvar framifrån. Bra päls. Välvisad. 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL ERI 1 SA / Kiiramanna Shenzi / FI54366/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminin, välkonstruerad championtik som kunde ha mer mkläder på sig idag. Trevligt tikhuvud med bra nosparti. Mörka 
fina ögon. Tillräckligt lång hals. Nästan rak överlinje. Härligt förbröst. Sunda vinklar i fram och bakdel. Bra hartassar. Rör 
sig med bra steg men kunde ha litet mer energi. Välvisad. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI 1 SA PN 1 ROP VET ROP / Shibazhan Lunaria / FI23008/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Stilig äldre dam. Tillräckligt kraftfullt nosparti, vinternos. Mycket vackra ögon och uttryck. Bra hals, stark rygg. Härligt 
förbröst. Välkonstruerad fram och bak. Rör sig effektivt. Får inte visa sig i högre hull. Utmärkt pälskondition. 
 
 
VET ERI 2 / Shibazhan Ninfey / FIN13316/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
12 årig gammal dam som bär sin ålder med stil. Välskötta tänder för åldern. Omskött och välskött dam. Får inte äta mera 
mat. Sunda vinklar fram och bak. Rör sig utmärkt och lätt. Bra päls. 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP / Shibazhan 
 
En grupp om 4 kombinationer vilket är den högsta svårighetsgraden, uppfödaren kan sin ras. Alla 4 har utmärkta 
rasdetaljer. Utmärkta huvuden. Sunda vinklar och dom rör sig som rasen skall med raska steg och stil. Gratti och lycka 
till. 
 
 
 
 
 


