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Norsk Miniatyrhund Klubb 

Dommer: Frode Jevne  

Voksne:  5 + 3 

 

Junior klasse hannhund 

0265 Rocette's Jackpot 
Kraftfull maskulin hannhund. M g type og helhet. Utm hale. Utm hake. lang tunge. 
Velpl nese. Velpl øyne. Utm hodeform. G hals og overl. velansatt hale. Tilstr høyde. 
Utm brystdybde. Velvinkl. God pels. Tdvis velgående men skal stab noe fram. 
Ønsket at halen skal bæres høyere for den rette blansen. Herlig temp & velvist 

Exl 2 

0266 Shimanos Mountain's Nemo 
Velbal. mask hann. Veldig g type og helhet. Mask hode. Velm hake. Velpl nese. 
Velpl øyne. M g hodeform. M g hals og o.linje. M g brystdyb men skal breddes. 
Velutvikl vakker pels og farge. Velanl hale som gir den rette balansen. Velgående 
m/g steg. Triv temp 

Exl 1 

 

Unghund klasse hannhund 

0267 Ben-Star's Indian Cruiser 
Mask hann av m g helhet og type m/velf hode. Mark hake & velpl nese. M g 
hodeform. M g rygg og overlinje. V g hale. Utm kropp og stamme. Velutvikl utv 
muskler. God pels. Velgå m/gode korte steg. Trenger fortsatt å modnes 

Exl 1 

 

 
Åpen klasse hannhund 

0268 Tigerbay's Golden Dream Ronaldo 
Mask velb hann av utm type og helhet. Velf hode. Velm hake. Velpl øyne. G 
hodeform. M g hals og overlinje. Velb hale som gir god balanse. Utm brystdybde. 
Utm stamme og kropp. Utm pels og farge. Velgå m/godt steg og dyriv. Triv temp 

Exl 1 CK Cert BHK 
2 

 

Junior klasse tispe 

0270 Kimzans Fatima 
Femi tispe av meget g type og helhet. Femi hode som skulle fylles bredden. Markert 
hake som ønskes noe bredere. M g hals. Sterk rygg. G brystdybde som skal utvikles. 
G pels og farge. Bev seg bra fra siden, skal stab. Velvist. 

V 

 

Åpen klasse tispe 

0271 Tigerbay's Golden Sun Tamara 
Fem. Velb. M g type og helhet. Velf hode. Mark hake. Velp øyne. Tilstr volum  i 
hodet. M g hals og linje. Velp hale. Tilstr brystdybde/volum. G pels som er litt ut av 
kondisjon. Bev seg m godt steg og balanse. Triv temp og velvist. 

Exl 1 

0272 Nobel Hera 
Velb tidpr sv meg g type og helhet. Velf hode m/mark hake. Velp nese som kunne 
hatt bedre pigm. Meg g hodeform. Velpl øyne. nog hals og linje. Utm kropp og 
stamme. Velb hale som gir god balanse. Velgå m/g steg. Blir noe tung i 
helhetsbilde. Trenger noe bedre finish. Triv temp og velvist 

Exl 2 

 

Championklasse  tispe 

0273 N SE LT UCH Tangse Moonlight Success IM 

 
 


