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Junior klasse hannhund 

0224 North Exotic Sweet Teodor 
Bra størrelse av utmerket type. Stort vakkert velformet rundet hode. Stora mørka 
øgon. Vakker nos med øppna nesborar. Utmerket bredde i underkjeven. Velutviklet 
forbryst. Något utåtvriden framtassar. Utmerkt kropp. Bra bakbensvinkler med fina 
muskuløsa lår. Utmerkt perlkvalitet. Rør sig bra med tilreklig "kick up" 

Exl 1 CK Cert BHK 
2 

0225 Ishavsbyen's Stormkast 
Bra størrelse av utmerkt typ. Rejelt maskulint hode med fin rundning. Mørka fina 
øgon. fina øppna nesborar. Regelbundet tannrad og underkjeve. Noe lang i 
lendpartiet. Velansatt hale. Bra vinkling fram. Behøver utveklas mere i kroppen. 
Någåt knappa bakbensvinkler. Noe tovete pels. Rør seg med bra kick ups. 

Exl 2 

 

Veteranklasse  hannhund 

0226 INT N S LIT R GBZ EE UCH II Pericolos Big Boss 
10,5 årig veteran. Utmerkt typ. Stort velformet hode med runding. Stora vakra 
mørke øgon. Fina øppna nesborrar. Kunne ha en tanke bredere underkjeve. Bra 
hals og rygg. Velutveklat forbrøst. Mycket bra kropp for sin alder. Rør seg med en 
fantastisk stil før sin ålder med mycket bra kick up. 

Exl 1 CK BHK 1 
BIR BIR vet 

 

Junior klasse tispe 

0227 Ishavsbyen's Midnattsol 
Bra størrelse av utmerket typ. Velformet tispehode. Bra størrelse. Mørke øyne. 
Velplassert nese med oppn nesborrar. Tilstrekkelig bred underkjeve. Noe kort hals. 
Velplassert hale, Tilstrekkelig bryst for alder. Bra kropp. Tilstrekkelig 
bakbensvinkler. Noe tørr pels. Rør seg med bra kick up men noe overbygd i 
bevegelse. 

Exl 1 

 

Åpen klasse tispe 

0228 Zhu-Ming's Blaze Of Glory 
Bra størrelse av utmerket type. Stort velformet hode med fin runding. Stora mørka 
øgon som viser litt mye vitt. Fine øppna nesborrar. Fin bredde i underkjeven. 
Utmerket hals og svans. Velvinklet fram med bra forbryst. Mycket bra volym i sin 
kropp. Fina muskelfylde lår. Bra pelskvalitet. Rør seg med tilstrekkelig kick up. 

Exl 2 CK Res.cert 
BTK 2 

0229 Milli 
En tispe noe på den større side. Bra hodeform. Noe lang i nesepartiet. Fine øppna 
nesborrar. Store øyne, kunne vært noe mørkere. Kunne ha mer bredde i 
underkjeven og finere tenner. Bra hals. Aning bakhøg. Vel utfuld forbryst. Utmerkt 
Kroppsvolym. Noe knapp i sin bakvinkling. Noe tørr pels. Rør seg medf bra kick up 
men er noe bakhøg i bevegelsen. 

Exl 3 

0230 Spovens Sweet Zabine 
Bra størrelse. Utmerkt typ. Vakkert velformet hode med fin runding. Mørka vakra 
øgon. Velplassert nese med øppna nesborrar. Kunne ha noe mere bredde i sin 
underkjeve. Utmarkt hals, rygg og velansatt hale. Velutviklet forbryst og kropp. 
Bettre markerad knevinklar bak ønskes. Rør seg med en utmarkt kick up. 

Exl 1 CK Cert BTK 
1 BIM 
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4-6 mnd tispe 

5032 Mangler navn 
Ett utmerkt og velformet hode med bra runding og bredd. Mørke Øyne. Velplasseet 
nese. Bred underkjeve. Aningen kort hals. Utmerkt vinkling fram. Utmerkt kropp for 
sin alder. Velvinklet bakben. Beveger seg meget bra. 

BIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


