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Unghund klasse hannhund 

0624 Viola-Hirta’s Touch Of Creation 
Mask hanne m mask hode. Under utvikling. Kunne hatt mere åpne nesebor. 
Behøver utvikle seg å få mere bredde i hodet. Normalt vinklet. Velplassert hale. Bra 
kropp for alderen. Bra pels og poter. Halen kunne hatt mere høyde. Rør seg bra. 

Exl 3 

0625 Lac-Me’s The Great Escape 
Stor lang maskulin hannhund. Maskulin hode m bra hake. Bra øyne. Normalt vinkl. 
Utm kropp. Stor pels som kunne hatt noe mere struktur. Rør seg m bra hale som 
kunne hatt noe mere høyde. Noe lang i steget men 

Exl 1 Ck Res.cert 
BHK 4 

0626 Popeye’s Champagne Noir 
Maskulint hode som behøver utvikles. Bra hake og øyne. Kunne h åpnere nesebor. 
Bra vinkler. Bra kropp for alderen. Behøver fylles ut i brøstkorgen. Kunne bære 
halen bedre og ha mere høyde. Rør seg m bra steg men kunne ha bedre flickup. 

EXL 2 

 
Åpen klasse hannhund 

0627 Funny Feeling’s Strictly Private 
Mask hannhund. Hode m herlig uttrykk. Fin underkjeve. Store øune og åpne 
nesebor. Utm pelskvalitet. Normalt vinkl, bra krppp, velplassert hale. Rør seg m bra 
overlinje, men kunne vært bedre i stående. Rør seg m bra steg og flickup 

Exl 1 Ck Cert BHK 
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0628 Chaos In Motion’s Albert 
Mask hanne som kunne hatt et bedre utfylt og bredere hode. Bra hake. Kunne ha 
større øyne. Normalt vinklet. Bra kropp. Kunne ha bedre pelsstruktur. Herlig 
musklet. Velplassert hale. Rør seg m bra steg. 

Exl 2 

0629 Hin Chen’s Xango 
Liten velmusklet m maskulint hode som kunne vært mere utfylt. Kort bakskalle. Bra 
neselengde. Fine nesebor. Bra hake. Kunne vært bedre vinklet fram. Normalt bak. 
Flat hale, kunne ha bedre pelsstruktur. Kunne ha et lengre steg m mere flikk flakk. 

V 3 

 

Championklasse hannhund 

0630 N Uch Viola-Hirta’s Artful Sunshine 
Fin helhet, på den elegante siden. Mask hode m fine øyne. Kunne ha bedre hake. 
Utmerket pels. Velbåren hale m bra høyde. Normalt vinklet. Bra kropp men kunne 
vært litt «rundere». Rør seg med et utm steg. 

Exl 1 Ck BHK 2 

 

Veteranklasse hannhund 

0631 N S Uch Nordjv-06 Viola Hirta’s Special Creation 
Maskulin hanne men på den elegante siden. Mask hode m bra øyne. Kunne vært 
litt bredere i hode. Flott overlinje. Normalt vinklet. Herlige muskler. Utm pels. Bra 
høyde på svansen. Velplassert. Rør seg m bra steg og flikk flakk. 

Exl 1 Ck BHK 1 
BIM BIR vet 

 

Unghund klasse tispe 

0632 Beauty Amor’s Sugar Kiss 
Fem tispe. Utm helhet. Fem hode. Normalt vinklet. Bra kropp for alderen. Velplass 
hale men dog noe flat. Rør seg m fin attitude og bra steg. Bra pels, dog med mye 
underull. 

Exl 1 Ck Cert BTK 
3 

 



Åpen klasse tispe 

0633 Ødemarksrypa’s Amira 
Elegant type som det kunne vært mer av i volum. Fem hode som kunne vært mer 
utfyllt i synnerhet under øynene. Kunne også hatt bedre neseparti. Normalt vinklet. 
Kunne hatt mere kropp. Utm pels. Velplassert hale. Rør seg smalt fra og bak. 

Exl 3 

0634 Lac-Me’s Full Moon Night 
Fem type med femi hode som kunne ha større øyne. Aningen krylle nesebor. 
Normalt vinklet. Utm kropp. Utm svans men kunne hatt bedre høyde. Rør seg med 
et bra steg og flikk flakk men kunne ha bedre framsteg. Kunne ha bedre 
pelsstruktur. 

Exl 2 

0635 Frozzen Delight Bad Romance 
Fem type m gode proporsjoner. Bra øyne. Kunne ha mere utfylt neseparti og 
underkjeve men bra uttrykk. Normalt vinklet. Velplassert hale. Kunne hatt bedre 
pelsstruktur og bedre flikk flakk i bev bak, ellers rør seg m reisning. 

Exl 1 Ck Res.cert 
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Championklasse tispe 

0636 N Uch Lac-Me’s Sweet Home Alabama 
Tispe full av kvalitet. Fem vakkert rasetypisk hode og bra detaljer. Rasetypiske 
vinkler. Bra kropp og pels. Aningen flat hale, men velplassert. Rør seg utmerket. 

Exl 1 Ck BTK 1 
BIR 

0637 N Uch Tangse Wild Angel 
Fem tispe m fem hode. Mg bra rasetype, Kunne ha vært bedre vinklet fram. Bra bal. 
Velplassert og båren hale. Bra kropp. Bra pels. Rør seg m utm steg og bra flikk flakk 

Exl 2 Ck BTK 2 
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4-6 mnd tispe 

5198 Frozzen Delight Dream On 
Feminint tiltalende hode ot utr. Godt hvelvet skalle. Tilstr forbryst. G o.linje, Tilstr 
vinklet bak. G pels og farge. En på mange måter tiltalende hund, men dessverre 
vanskelig og se bev og kjenne kropp for dagn. Trenger ringtrening. 

1 2 

6-9 mnd tispe 

5199 Tipsy-Toe’s Lovely Miracle 
En anelse grovt men pent hode. G uttrykk. G hals og reisning. Tilstr forbryst. G 
benstamme. G overlinje. Velans hale. Tilstr vinkl bak. Bev g fra alle sider, men 
hadde vært ønskelig m noe mer attitude. Trivelig temp. Lovende pels. 

2 

5200 Boletta 
Feminint mg tiltalende hode m g uttr. G hals og reisning. Tilstr forbryst. G overlinje. 
Velans hale. Tilstr vinkl bak. Bev mg g fra alle sider. Tiltalende pels, farge, helhet. G 
temp. Velvist. 

1 1 BTK BIR 

 
 


