
03.08.13  Sted   Leknes, Vestvågøy 

Vestvågøy Hundeklubb 

Dommer:  Haugsten, Anne-Mari 

Voksne:  4 + 6 

 

Junior klasse hannhund 

0177 Leah's Prins Kevin 
1 år hanne   mask hanne av god type   godt hode/uttrykk   Noe høy på bena  god 
hals/overl  noe avf kryss  harm  vinklet  god kropp  pelsen kunne vært  bedre 
kondisjon  noe myk   ok bevegelser 

G 

 

Championklasse  hannhund 

0178 NORD UCH Shigrepa's Crown Royal 
6 år hanne  champ.  Mask hanne  av mg type  mg hode/utrykk  utm bitt   god 
hals/overlinje  velansatt hale  velv  framme  god kropp i god pelskondisjon  herlige 
bevegelser 

Exl1 CK  2BHK 

0179 N UCH Y'u Tai's Brown Sugar 
5 år chaphanne  mask hanne av m god type  herlig hode og uttrykk  god hals og 
overlinje  velansatt hale  velvinklet/velkroppet   utm  pelskondisjon  gode 
bevegelser 

Exl2  CK 3BHK 

 

Veteranklasse  hannhund 

0180 INT NORD UCH Romani's Ztorm 
Snart 10 år shamphanne.  Mask hanne av mg god type  Herlig veteran  god 
hals/overl  vel ansatt og båret hale   harmonisk vinklet  god kropp utm  
pelskondisjon  herlige bevegelser    BIR VET 

Exl1  CK  BHK  
BIM  BIR-VET 

 

Junior klasse tispe 

0181 Lac Me's Liberian Girl 
1 år fem tispe av mg god type  herlig hode/uttrykk  god hals/overl   velansatt hale  
harmonisk vinklet  god kropp   god pels for alder   gode bev. 

Exl1 

 

Åpen klasse tispe 

0182 Lac-me's I'm Your Angel 
4 år  fem tispe  mg god type  herlig hode/uttrykk   god hals/overlinje   velansatt 
hale men noe flat   velv framme  god kropp   bra pelskvalitet   gode bevegelser 

Exl3 CK 

0183 Shigrepa's Dark Angel 
Fem  tispe av utm type  herlig hode og uttrrykk   fin str  god hals/overl   vel ansatt 
hale   velkroppet  velv  framme utm  pelskondisjon  gode bevegelser 

Exl1 CK  CERT  
2BTK 

0184 Juhua's Di-yi Next To You 
Fem tispe av utm type  god hals/overl  velansatt og båret hale   velv/velkroppet I 
fin utst kondisjon    gode bevegelser 

Exl2  CK  Res 
CERT  4BTK 

 

Championklasse  tispe 

0185 NORD UCH Lac-me's Hannah Montana 
4 fem tispe av mg god type  herlig hode/uttr   god hals/overl   velansatt og båret 
hale   velv fremme   god kropp  utm  pels   gode bevegelser 

Exl1  CK  BIR 

0186 N UCH Tanbell's Qassiopeja 
3 år  fem tispe av mg god type  herlig uttr  god hals/overlinje  velansatt hale  velv 
fremme god kropp  utm pelskondisjon   beveger seg godt men noe smalt bak 

Exl2  CK 

 
 
 
 
 
 
 
 

03.08.13  Sted   Leknes, Vestvågøy     -  VALPER  -  

Vestvågøy Hundeklubb 

Dommer:  Haugsten, Anne-Mari 

Valper:  3 + 1 

 



6-9 md hanner 

5033 Lac-me's Get The Party Started 
7 md mask hanne av mg god type  herlig hode og uttrykk   god hals/overl  
velansatt hale men noe flat   harmonisk vinklet  god kropp  utmerket pels  typiske 
bevegelser 

BIR VALP 

5034 L'a-zuma's Giorgio Armani 
7 md maskulin hannvalp mg godt hode/uttrykk  noe høy på bena  god 
hals/overlinje  velv  framme  god kropp  bra pels for alderen  beveger seg bra 

3 BHK 

5035 Shieriko's Real Sugar 
6 md valp  maskul  hanne av mg god type  mg godt hode/uttr   god hals/overl   
velansatt hale men noe flat    velvinklet   god kropp  bra pels for alder   gode 
bevegelser 

2 BHK 

 

6-9 md tisper 

5036 Lac-me's Heartbreaker 
7 mnd  tispevalp  fem tispe valp av mg god type   herlig hode/uttrykk   god 
hals/overl   velans hale   velvinklet  velkroppet  god pels for alderen  herlige 
bevegelser 

BIM VALP 

 
 
 


