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Voksne : 14 + 9

Juniorklasse Hannhund
Kl.nr.
Ishavsbyen`s Stormkast
1302
Maskulint hode m. bra øyne , rasetypisk-vinkler- vell svans, bra
kropp for alder, pelsen ei i beste form i dag, rør seg m. bra steg
Kl.nr.
North Exotic Sweet Teodor
1303
Tilltalende helhet, maskul. Hode, bra øyne, noe knipt- nesebor,
vell.vinklet, utmerk. Pels, vell.plass. svans, bra kropp og benst.
Rør seg m. bra steg og flikkflakk bra bak
Kl.nr.
II Pericolos Something Funny
1304
Trivelig helhet, maskul. Hode, bra øyne og neseparti, normalt
vinklet, velplass. Svans, litt tynn i kropp, rør seg med bra flikk
flakk bak, kunne vært lengre i brystgulv(?)

Åpen Klasse Hannhund
Kl.nr
Grape`s Ting-E-Ling Of U Queen
1305
Søt feminin tispe, femenint hode, bra øyne, kunne hatt ber.
Pigment I nese, rasetypiske vinkler, vellplass. Svans, noe tynn, rør
bra/vell mycket
Kl.nr
Yù Tai`s Brown Sugar
1306
Trivelig hann, m. maskulint hode, bra øyne, sku had, større nese
(….) Norm. Vinklet, bra kropp, litt tør i pels, bære sin svans bedre,
sku hatt bedre flik-flakk
Kl.nr
Grape`s Oki-Do-ki Of U queen
1307
Maskul. Hode, bra øyne, sku had størr. Nese (….), bedre vinklet
frem, bra bak, og kropp og benstamme, bæret svans bedre, noe
tørr pels, fin side siluett, rør seg harmonisk, sku hadd bedre flikkflakk
Kl. Nr
Romani`s Ztormbreaker
1308
Maskul. Hann m- bra hodeform, bra øyne og neseparti, rasetyp.
Vinkler, vellans. Svans, noe tørr pels, rør seg utmerket

Champion klasse Hannhund
Kl.nr
Bellings Ozzy-Krupp
1309
Maskulin hann, noe lang, hode m. bra øyne og neseparti, norm.
Vinklet, vellplass. Svans, bra pels, rør seg med bra steg fra siden,
noe trang i sine forbens-(…)
Kl.nr
Romani`s Ztorm
1310
Maskul. Hode, m. bra øyne, sku vært noe åpnet nese (…) Sku

Exl,

Exl, 1
Ck, Cert
3 Bhk
Exl

Exl, 1
Ck, res.cert
2btk, cacib
Exl, 2
Ck

Exl,3
Ck

Exl, 1
Ck
4bhk

Exl, 3
Ck

Exl, 2
Ck

Kl.nr
1311

Kl.nr
1312

Kl.nr
1313
Kl.nr
1314

vært bedre vinklet I skuldre, bra forbryst, kropp og pels,
vellplassert svans, kunne rør seg m. bedre flikk-flakk, trivelig side
siluett
Ziams Flow Motion
Maskul. Hode, bra neseparti, kun had opnare nestryppel,
rasetypiske vinkler, vellplassert svans, bra pels, kunne rørs m.
bedre flikk-flakk, kunne rørs strammare fram
Lovelion`s Fortune Teller
Maskul. Hode, for fremtredene øyne, utm. Neseparti, rasetypisk
vinkler, lite fylldig pels, rør seg m. utm. Flikk-flakk og steg, mye
grow hann, noe platt svans
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Fun Tan`s Bohem Willy The Kronk
Maskul. Helhet, og hode, bra øyne, herligt uttrykk, noe knipt
neseparti, rasetypiske vinkler, utmerket svans, rør seg mye vell
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Veteran klasse Hann
Kl.nr
II Pericolos Big Boss
1315
Veteran I utmerk. Kondisjon, Maskul. Hode, bra øyne, bra
neseparti, rasetypisk vinkler, bra kropp, vellpl. Svans, utmerk.
Pels, rør seg vell for alder

Junior Klasse Tisper
Kl.nr
Ishavsbyen`s Månestråle
1316
Søt femenin tispe, femenint hode, fine øyne, kunne hatt mere
stop, rasetypisk vinkel, vell svans, bra pels f. alder, noe kort bryst,
rør seg mye vell
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Tanbell`s Qassiopeja
Femenint hode, bra øyne, rasetypisk vinkler, ser for dag lang ut,
tappar svans i rørelse, noe tørr i sin pels, fin side siluett, trivs ikke
idag
Ishavsbyen`s Midnattsol
Søt hode uttry. (…) øyne, rasetyp. Vinkl. Behøv. Mer kropp, vellpl.
Svans, rør seg mye vell fra alle hold, mer tid,

Åpen Klasse Tispe
Kl.nr
Ziams Flyon The Wings Of Love
1319
Femenin helhet m. femenin hode, mere utf. Neseparti, bra øyne,
bedre vinklet og mere kropp, vellplass. Svans, rør seg m. bra steg
Kl.nr
Lac-Me`s My Heart Will Go On
1320
Kraftfull tispe, m. vell. Utf. Hode, bra neseparti, normalt vinklet,
mye kropp, vellplass. Svans, rør seg med bra steg, tungt, tendens
til maskulinitet
Kl.nr
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Championklasse Tispe
Kl.nr
Amstars Angelica
1322
Femenin helhet, m. femenint hode, store øre, kunne vært bedre
vinklet frem og bak, Hard bryst, Tynn kropp, vakker pels, rør seg
kort m. overbyg. Bak, vellplass. Svans, trivelig i stående, men
taper i rørelse
Kl.nr
Lac-Me`s Hannah Montana
1323
Kraftfull tispe, vellfylt. Hode, bedre vinkl. Frem, bra bak,
vellplassert men platt svans, pels bra, I dag tung og tappar I rygg,
ei I kondisjon, rør seg m. bra
Kl.nr
Shigrepa`s Chocolate Dream
1324
Femenin helhet og hode, store øyne, rasetyp. Vinkl. Velbuer
svans, bra pels, rør seg m. bra steglengde, bedre linje i rørelse
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