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JUN, Urokset 
 
JUN ERI 1 SA / Flying Carpet’s Dude Of Temptation Island / FI55125/20 
 
Juniorhane på den större sidan.Maskulint huvuduttryck, en tanke runda ögon. Fint nosparti. härlig överlinje. 
Utmärkt svansansättning. Rak i sin skuldra. Utmärkta vinklar bak. Välformad bröstkorg. Rör sig gott runtom. 
 
 
JUN EH / Rewaki Gem Gutten / EST-03794/20 
 
Junior på den mindre sidan. Vackert huvud. Vackert uttryck. Välburna öron. Fina ögon. Moderat hals, stark 
rygg. Alltför rak i sin skuldra. Utmärkt svansansättning samt välburen i båge över ryggen. Utmärkta vinklar 
bak. För mig alltför krum i sina framben vilket gör att han har inget stöd för armbågarna. Utmärkt färg med 
fina tan-tecken. 
 
 
JUN ERI 3 / Vuorenrinteen Vuorenvarma / FI53025/20 
 
15 mån hane på den kraftigare sidan. Vackert hanhundshuvud med utmärkt uttryck. Vackra ögon. Något 
skevt bett. Snygg toppline, med välburen svans. Utmärkt bröstkorg. SNygga vinklar bak. Bra front. För mig 
en tanke mycket päls.Rör sig utmärkt runtom. 
 
 
JUN ERI 4 / Yawiles Elvis / FI54813/20 
 
14 mån hane. Bra storlek. Mycket vackert maskulint huvud. Välburna öron. Vackra mandelformade ögon. 
Bra proportioner i höjd/längd. Välburen svans. Moderata fram/bakvinklar. Något grund bröstkorg. Utmärkt 
päls för åldern. Trevligt temperament. 
 
 
JUN ERI 2 SA / Ziestan Paulus / FI15315/21 
 
15 mån. Får inte bli tyngre. Vackert huvud & uttryck. Mandelformade ögon. Härlig topline. Välburen svans. 
Något kraftig benstomme. Moderata vinklar bak. Mycket päls för sin ålder. Välgående runt om. Trevligt 
temperament. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO EH 3 / Flying Carpet’s Banging Bubble Gum / FI14106/20 
 
Ung hane som ger ett lågt & långt intryck idag. Maskulint huvuduttryck. Vackra ögon, korrekt bett. Moderat 
hals & överlinje. Välburen svans. Välkroppad. Lång länd. Goda vinklar bak. Början till hartassar. Något 
urfälld idag. Rör sig raskt runt ringen. 
 
 
NUO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB ROP / Tib-Sak Pelle Peloton / FI16466/20 
 
Härlig ung hane, med underbar siluett.Litet vackert huvud, jättefint med kroppen. Elegant nacke. Dina små 
ögon, mandelformade. Små välfransade öron. Välburen svans. Lång fin bröstkorg. Goda vinklar fram & bak. 
Alldeles lagom med päls. Fina hartassar. Härligt temperament. 
 
 
 
 
 
 



NUO ERI 2 / Zhigatsey Rubert / FI36406/20 
 
Ung hane. Alldeles lagom storlek, men ger ett något långt intryck. Maskulint huvud&uttryck. Fina små öron. 
Vackra ögon. Kunde ha lite kuddigare nosparti. Stark överlinje. Välburen svans. Något lång länd. Djup 
bröstkorg. Ännu något ostadig i sin front. Fina hartassar, päls, färg. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO ERI 1 SA PU 3 VASERT / Sagaland’s Oblix / NO44290/20 
 
14 månader. Mycket välbalanserad, välproportionerlig tilltalande hane. Litet huvud i förhållande till kroppen. 
Små fina öron, något runda ögon och lite klen underkäke. Tilltalande över/underlinje. Fin svans. Balanserade 
vinklar fram/bak. Utmärkt päls. Rör sig elegant i ringen. 
 
 
VAL, Urokset 
 
VAL ERI 3 SA / Cinodes Blue Barony / FI45030/16 
 
5-årig championhane. Bra storlek & typ. Maskulint huvuduttryck. Något runda ögon. Trång underkäke. Stark 
rygg. Välburen svans. Välkroppad. En tanke lång länd. Fina tassar. Bra stolt i ringen. Utmärkt päls och färg. 
 
 
VAL ERI 4 / Hoswin ;agic Mike / FI52436/19 
 
2 år. Tilltalande hane med vackert huvuduttryck. Välburna öron, vackra ögon. Utmärkt bett. Något rak 
skuldra. Stark rygg. Välburen svans. Moderata vinklar bak. Fina tassar. Utmärkt rastypisk päls. Vid stående 
sjunker han lite fram. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 2 VARACA / Kiiramanna Could Be The One / FI29504/18 
 
3 årig hane med vackert huvuduttryck. Utmärkt över/underlinje. Välburen svans över ryggen. Goda vinklar 
bak. Något rak i sin skuldra. Står och rör sig mycket väl. 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 4 / Xaramae For Sure / FI55269/18 
 
3 årig hane med härligt huvuduttryck. Välburna öron, vackra ögon. Något trång i käken. Utmärkt överlinje. 
Mycket välburen svans. Lite rak skuldra. Utmärkta vinklar bak. Välkroppad. Utmärkt päls. Rör sig med 
bråttom steg. 
 
 
VET, Urokset 
 
VET ERI 2 SA / Lilileian Honor Of All / FI46490/12 
 
Härlig veteran som fortfarande håller stilen. Maskulint huvud. Underbara ögon. Utmärkt överlinje. Välburen 
svans. Välkroppad, välvinklad. Rör sig balanserat i ringen. 
 
 
VET ERI 1 SA VET VSP VV-21 / Lilileian Keeper For Life / FI46491/12 
 
9 årig hane. Välbevarad juvel med underbara små öron. Vackra ögon. Super topline. Härlig svans. 
Välkroppad. Otroligt välbalanserade rörelser och verkar älska sin tid i ringen. Välpresenterad. 
 
 
 
 



JUN, Nartut 
 
JUN ERI 2 SA / Flying Carpet’s Aerobic Anne / FI16481/21 
 
Härlig juniortjej med ett superfeminint huvuduttryck. Fina små öron, ögonbryn och eyeliners. Välutfyllt 
nosparti. Stolt nacke. Välutvecklad bröstkorg. Utmärkt svansansättning. Mycket goda vinklar bak. Lite krum i 
sina framben. En tanke lång länd. Rör sig välbalanserat. Utmärkt päls & färg. 
 
 
JUN EH / Flying Carpet’s Butterfly Effect / FI16488/21 
 
Söt juniortik med härligt huvuduttryck. Välburna öron, mandelformade ögon. Korrekt bett. Moderat nacke. 
Utmärkt rygg & svansansättning. välkroppad bröstkorg. Lite lång länd, framskjuten skuldra och kort bröstben. 
För mig skulle hon gärna få vara lite högre. Fin päls & färg. 
 
 
JUN ERI 3 / Mullagh Susie Lou / IKCA95668  
 
14 mån. Väldigt söt juniortik med vackra öron när hon använder dem. Underbara ögon, korrekt bett. Snygg 
nacke, stram rygg. Utmärkt svansansättning. Välformad bröstkorg. Goda vinklar bak lite lös i sin front ännu. 
Fina hartassar. Rör sig med lite vidd i fronten. Fin päls & färg. 
 
 
JUN ERI 1 SA VASERT JV-21 / Qi Gong’s Augusta Mmxx / FI55260/20 
 
Tilltalande juniortik. Ultrafeminint huvuduttryck, fina öron, ögon & korrekt bett. Välutfyllt nosparti. Korrekt 
över/underlinje. Utmärkt lång & välformad bröstkorg. Passande benstomme. Välburen svans. Fina hartassar. 
Rör sig balanserat i ringen. En riktig pärla !! 
 
 
JUN EH / Snowmuzzle’s Kiss Of Paris Sky / FI50295/20 
 
Juniortik på den mindre sidan. Kanske lite väl ihopsamlad för rasen. Härligt huvud & uttryck. Välburna små 
öron. Underbara ögon. Tyvärr bara 4 incisiver i underkäken. Moderat hals, önskar planare rygg. Välburen 
svans. Välutvecklad bröstkorg. Goda vinklar bak. Allför rak i sin skuldra. Fina hartassar. Rör sig bra bak, lite 
trångt fram. Fiun päls & färg. 
 
 
JUN ERI 4 / Tib-Sak Saaga / FI17144/21 
 
Ung ? fröken, med ett sött huvuduttryck. Välburna öron med fransar. Mandelformade ögon. Något tunt 
nosparti. Utmärkt överlinje. Välansatt svans. Utmärkt bröstkorg. Moderata vinklar. Passande benstomme. 
Fina hartassar. Lite vid i sin front. Rör sig bra för övrigt. 
 
 
JUN EH / Tib-Sak Taikatuuli / FI54445/20 
 
Juniortik med bra stolek & typ. Härligt huvud & uttryck. Välburna öron med behäng. Vackra men lite blöta 
ögon. Tillräckligt nosparti. Fin hals och rygg. Utmärkt svansansättning. Utmärkta vinklar bak. Något kort 
bröstkorg. Ännu väldigt ostabil i sin kropp. Jag skulle vilja lkänna lite mer muskler. Fin päls & färg. 
 
 
JUN EH / Valkokairan Dagmar / FI52082/20 
 
13 månader, juniortik med ljuvligt huvuduttryck. Fina öron med fantastiska fransar. Vackra ögon med 
eyeliner och ögonbryn.Utmärkt nosparti. Jättefin överlinje. Utmärkt svansansättning, välkroppad. Bra vinklar 
bak och fram. Passande stomme, fina harfötter. Utmärkt pälskondition. Välvisad. Behöver lite mer ringträning 
därav priset. 
 
 



NUO, Nartut  
 
NUO EH 2 / Villiruusun Leinikki / FI47127/20 
 
16 måander. Ganska stor tik med vackert huvud. Välburna öron. Fina ögon, men visar tungan stundtals. 
Moderat hals, stark rygg. En tanke låg svanssättning. Välformad bröstkorg, mycket goda vinklar bak. 
Framskjuten skuldra, lite lösa armbågar. Fina hartassar med behäng. Visas i bikini idag  
 
 
NUO EH 1 / Zhigatsey Ramona / FI36403/20 
 
16 måander. Tik på den mindre sidan. Ger ett lite lågställt intryck idag. Superfeminint huvud, uttryck. Korrekt 
burna öron, fina ögon. Tyvärr bara 4 incisiver i underkäken. Stark överlinje. Välburen svans. Utmärkta vinklar 
bak. Välkroppad. Framskjuten i sin skuldra. Fina tassar. Rör sig lite vid i sin front bra bak. Rastypisk fin päls. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO. ERI 2 SA / Lilileian Viva La Diva / FI1741/16 
 
4 årig tik. Utmärkt storlek och bra proportioner. Fint tikhuvud som kunde vara lite mjukare. Välburna öron. 
Markerade ögonbryn och vackra ögon. Korrekt bett. Snygg överlinje. Välburen en tanke platt svans. 
Välkroppad. Moderata vinklar. Utmärkt päls. Fina hartassar. Rör sig utmärkt. 
 
 
AVO ERI 3 / Shibazhan Limonium Aureum / FI35011/19 
 
2 årig tik. Utmärkt storlek & typ. Feminint huvuduttryck. Välburna små öron. En tanke stora runda ögon. 
Utmärkt överlinje. Välburen svans. Rak kropp.Utmärkta vinklar bak. Alltför lös i sin front. Underbara 
hartassar. Rör sig bra bak, slarvigt fram. Utmärkt päls & färg. 
 
 
AVO ERI 4 / Snowmuzzle’s Hibiscus / FI14820/17 
 
5 årig tik. På den större sidan, med jättefint hvuuduttryck. Välburna öron & fina ögon. Utmärkt hals & rygg. 
Lite låg svansansättning. Välkroppad. Moderata vinklar bak. Rak skuldervinkel. Fantastiska hartassar. Visas 
med bara underull idag. Rör sig bra bak men vid fram. 
 
 
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB VSP V-21 / Tashi-Gong Eleganza / FI54890/19 
 
2 årig mycket tilltalande tik. Härligt huvuduttryck. Vackra små öron, ögon. En tanke kort nos. Stolt nacke. 
Stark rygg. Välburen svans. Välkroppad. Moderata vinklar fram & bak. Utmärkt päls. Rör sig balanserat runt 
om. 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL, ERI / Benevolos Starlight / FI10095/15 
 
Championtik som ger ett lite tungt intryck. Feminint huvudutttryck. Utmärkt stark överlinje. Välburen svans. 
Välbyggd. Goda vinklar fram och bak, men som visas i lite för högt hull idag. Utmärkt päls. Rör sig riktigt. 
 
 
VAL ERI 2 SA PN 4 / Bhu Laen’s Hester / FI41782/18 
 
Tilltalande championtik. Härligt huvuduttryck. Utmärkt över/underlinje. Välplacerad svans. Utmärkt kondition. 
Fina vinklar fram/bak. Fina behäng. Välpresenterad päls. Rör sig utmärkt i ringen. 
 
 



VAL ERI / Lilileian Beauty Has No Limit / FI38816/18 
 
3 årig fin championtik, härligt huvuduttryck. Fina små öron. Något kort hals. Stark rygg. Utmärkt 
svansansättning. Något kort bröstkorg. Moderata vinklar fram/bak. Härliga hartassar. Rör sig lite trögt bak/ 
bra fram. Fin päls. 
 
 
VAL ERI / Mango’s Joy / NO44941/14 
 
Championtik, feminint huvuduttryck. Välplacerade vackra öron. Fina ögon. Något sjunkande överlinje. 
Utmärkt svansansättning. Moderata vinklar fram & bak. Utmärkta hartassar. Välkroppad. Fin päls & hals. Rör 
sig gott runt om. 
 
 
VAL ERI 3 SA / Sagaland’s Nora / NO48384/19 
 
2 årig mycket tilltalande championtik. Vackert huvuduttryck. Välburna öron när hon vill. Stark över/underlinje. 
Utmärkt svansansättning. Lång välformad bröstkorg. Markerat förbröst. Passande stomme. Rör sig 
balanserat runt om. Fina tassar. 
 
 
VAL ERI 4 SA / Shibazhan Gentiana / FI50383/14 
 
7 årig mycket tilltalande championtik som utstrålar pondus. Älskvärt tibetanska ”tibbe” huvud. Vackra ögon & 
öron. Underbar överlinje. Snygg svansansättning. Välformad bröstkorg. Visas i lite högt hull idag. Utmärkta 
vinklar bak, goda fram. Fina tassar. Rör sig väl. 
 
 
VAL ERI / Tuuling Point Aurelia / FI33603/18 
 
3 årig championtik. Fint huvuduttryck. En tanke ljusa ögon. Utmärkt överlinje. Välmarkerat förbröst. Bra 
bakställ. Fin svansansättning. Något rak skuldra. Rör sig bra bak, slrvigt fram. 
 
 
VAL ERI 1 SA PN 3 VARACA / Zhigatsey Klarissa / FI34448/15 
 
Utmärkt championtik. Litet härligt huvud, fint uttryck. Vackra ögon. Välburna små öron. Utmärkt 
över/underlinje. Utmärkt svansansättning. Fina tassar. Rör sig bra runtom. 
 
 
VAL ERI / Zhigatsey Malvina / FI20385/18 
 
Fin championtik med mycket tilltalande huvud & uttryck. Fantastiska öron. Fina ögon. Utmärkt hals & snygg 
svansansättning, bakparti. Alltför rak i sin front. Välformad bröstkorg. Fantastiska harfötter. Visas i bikini 
idag. Rör sig lite trångt bak, löst fram. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI 4 / Camu-Li’s Coctail-Flying Qi / FI45498/13 
 
Härlig veterantik med fantastiskt huvuduttryck. Tilltalande ? i huvudet. Små öron, vackra ögon. Snygg 
topline. Goda vinklar bak. Lite lös i sina armbågar. Bra bröstkorg. Rör sig som en tonåring! 
 
 
VET ERI / Qi Gong’s Flying Witch / FI45352/13 
 
9 årig championtik. Jag önskar ett lite lättare huvud. Supersnygg topline, svansansättning, välkroppad. Goda 
vinklar bak. Rak i sin front. Fina hartassar. Rör sig bra bak. Lite trångt fram. Välpresenterad. 
 



VET ERI 2 SA / Saffron Euphoria / FI51983/12 
 
9 årig välkonstruerad veterantik. Med vackert huvuduttryck. Välburna öron när hon vill. Mandelformade ögon. 
Stark rygg. Välburen svans. Välkroppad. Utmärkta hartassar. Rör sig sunt runtom. Välpresenterad päls! 
 
 
VET ERI 1 SA PN 2 VET ROP VV-21/ Shibazhan Lunaria / FI23008/10 
 
Mycket välbevarad 11 åring tik. Härligt litet huvud i förhållandet till kroppen. Härlig överlinje, utmärkt 
svansansättning. Välbyggd både fram och bak. Fina hartassar. Välpresenterad päls. Grattis till ägaren som 
har skött henne väl. 
 
 
VET ERI 3 SA / Ziestan Laqueta / FI19673/12 
 
10 årig veterantik med fantastiskt vackert huvud. Fina små öron, vackra ögon och fantastiska tänder. Super 
topline. Bär på några hekto för mycket. Välbyggd. Fin päls. Välpresenterad. Vilken pärla du har!! 
 
 
KASV 
 
KASV 2 KP / Lilileian 
 
En grupp om 3 kombinationer, var man kan se härlig könsprägel. Fina proportioner, bra vinklade, vackra 
pälsar. Jag kan absolut se uppfödarens tanke om rasen. 
 
 
KASV 1 KOP ROP / Zhigatsey 
 
En grupp om 3 kombinationer, där jag absolut kan ana hur uppfödaren vill att rasen ska se ut. Jag anar 
många rasdetaljer, välkönspräglade, bra proportioner och rastypiska hundar. Bra storlekar även om en är på 
den mindre sidan. Grattis till ett bra avelsarbete. 


