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PEN, Urokset 
 
 
PEN 2  / Nenemo Curious Brother / 53763/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
7 månader. Fina proportioner. Välformat huvud, fint kuddigt nosparti. Vacka mörka, välformade ögon. Välplacerade öron. 
Bra haka & bett. Fint uttryck. Tillräcklig hals. Rak skuldra. För dagen lite överbyggd rygglinje. Völformad bröstkorg. Lite 
kort bröstben. Utmärkta ben & tassar. Lovande fransar. Bra pälskvalité. Välplacerad svans. Rör sig lite kort i steget fram 
men med typisk brådska. Utmärkt temperament. Välpresenterad. 
 
 
PEN 1 KP VSP / Xaramae Eyecatcher / 48921/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Snart 9 månader. Utmärkta proportioner. Tilltalande hanval. Vackert välformat huvud. Fint kuddigt nosparti. Välplacerade 
öron. Mörka, fina ögon. Bra haka & bett. Fint uttryck. Bra hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Normala vinklar 
fram & bak. Bra ben & tassar. Lovande fransar. Utmärkt pälskvalité. Välburen svans. Rör sig med fin stil & bra steg & 
typsik brådska. Utmärkt temperament. Välpresenterad. 
 
 
 
PEN, Nartut 
 
 
PEN 3 / Nenemo Baking Baking / 53764/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevligt temperament. Välpresenterad. 7 månader. Utmärkta proportioner. Välbalancerad tikvalp. Vackert välformat 
huvud. Mörka, fina välformade ögon. Välplacerade öron med fina fransar. Fint kuddigt nosparti. Bra bett & haka. 
Tilräcklig hals. Rak skuldra. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Något kort bröstben. Normala vinklar bak. Utmärkta 
ben & tassar. Lovande fransar & päls. Välplacerad svans. Ror sig lite kort i steget fram men med typsika raska steg. 
 
 
PEN 1 KP ROP / Shibazhan Mentha / 52851/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
7 månader gammal. Välbalancerad. Mycket tilltalande tikvalp. Fina proportioner. Nätt, feminint huvud. Ljuvligt, milt 
uttryck. Fina ögon. Välplacerade fina öron. Fint kuddigt nosparti. Bra bett & haka. Utmärkt hals & överlinje. Välformad 
bröstkorg. Något kort bröstben. Harmoniska vinklar. Utmärkta ben & tassar. Lovande fransar & päls. Välplacerad svans. 
Rör sig med fin stil & typisk brådska & bra steg. Härligt temperament. Välpresenterad. 
 
 
PEN 2 / Xaramae Extra Hot / 48923/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Snart 9 månader. Fina proportioner. Nätt, feminint huvud. En tanke kort nosparti som dock är kuddigt. Bra bett. Fin haka. 
Vackra ögon. Välplacerade öron. Utmärkt hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Harmoniska vinklar. Utmärkta ben 
& tassar. Lovande päls. Välplacerad svans. Rör sig ,ed bra steg & typsik brådska. Trevligt väsen. Välpresenterad. 
 
 
 
 
JUN, Urokset 
 
 
JUN EH 2 / Mäntykartanon Timantti / 46681/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mycket god typ. Fina proportioner. Välformat maskulint huvud. Välplacerade öron med fina fransar. Vackra mörka, 
välformade ögon. Fint kuddigt nosparti. Tångbett. Skulle föredra bättre markerad haka. Fint uttryck. Bra hals. Något 
överbyggd rygglinje. Välformad bröstkorg. Fina vinklar fram; raka ben. Bra ben & tassar, med lovande fransar. Bra päls. 
Välplacerad svans. Kunde ha kraftfullare påskjut bak men har typsikt bråttom. Trevligt temperament. Välpresenterad. 



 
 
JUN ERI 1 SA PU 2 SERT / Shibazhan Olea / 42117/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 månader. Utmärkt typ. Härliga proportioner. Välformat maskulint huvud som dock ej får bli grövre. Vackra, mörka 
ögon. Fina fransprydda öron. Fint, kuddigt nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. 
Harmoniska vinklar fram & bak. Utmärkta ben & tassar. Lovande fransar. Bra päls. Välplacerad svans. Rör sig med bra 
stil & steg & typsik brådska. Härligt temperament. Välpresenterad. 
 
 
 
NUO, Urokset 
 
 
NUO ERI 1 SA PU 4 Vara sert / Camu-Li’s San Mojito / SE59094/2015 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Välbyggd unghane, lite på den större sidan. Välformat, maskulint huvud. Mörka, vackra ögon. Välplacerade fransprydda 
öron. Fint kuddigt nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Harmoniska vinklar fram & bak. 
Utmärkta ben & tassar. Fina fransar. Välplacerad svans. På gränsen till för mycket päls. Rör sig med utmärkt stil & steg 
& typsik brådska. Härligt temperament. Välpresenterad. 
 
 
NUO EH 3 / Hallahelman Asteroidi / 51704/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mycket god typ. Lite på den större sidan. Kraftfullt, maskulint huvud som ej får bli grövre. Mörka, aningen runda ögon. 
Fint kuddigt nosparti. Vackra, fransprydda öron. Bra bett & haka & hals. Rak skuldra. Välformad bröstkorg. Tillräckliga 
vinklar bak. Bra ben & tassar. Lovande fransar. Bra pälskvalité. Något lågt ansatt svans. Rör sig lite kort i steget fram 
men med typsik brådska. Trevligt temperament. Välpresenterad. 
 
 
NUO ERI 2 SA / Mäntykartanon Solisti / 16251/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Fina proportioner. Maskulint välformat huvud. Vackra, fransprydda öron. Mörka, fina ögon. Fint kuddigt 
nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram överlinje. Lång, fin bröstkorg. Harmoniska vinklar fram & bak. Utmärkta ben & 
tassar. Härliga fransar. Välplacerad svans. Stor päls men bra kvalité. Rör sig med fin stil & bra steg & typsik brådska. 
Härligt temperament. Välpresenterad. 
 
 
 
VAL, Urokset 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 3 Vara cacib / Shibazhan Eremurus / 22976/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, fina proportioner. Maskulint, välformat huvud. Välplacerade öronb med fina fransar. Mörka ögon. Fint 
kuddigt nosparti. Bra haka & bett & hals. Stram överlinje. Normala vinklar fram & bak. Utmärkta ben & tassar. Fina 
fransar. Välformad bröstkorg. Utmärkt päls. Välplacerad svans. Rör sig med fin stil & typsika raska steg. Trevligt 
temperament. Välpresenterad. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB VSP / Tashi-Gong Eminem / 56208/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Mycket tilltalande champion hanbe. Fina proportioner. Vackert nätt men ändå maskulint huvud. Vackra 
fransprydda öron. Mörka, fina ögon. Fint kuddigt nosparti. Bra bett. Härligt uttryck & hals & överlinje. Harmoniska vinklar 
fram & bak. Välformad bröstkorg. Utmärkta ben & tassar med fina fransar. Utmärkt päls. Välplacerad svans. Rör sig med 
fin stil & bra steg & typisk brådska. Härlig attityd & väsen. Välpresenterad. 
 
 
 
 
 



VET, Urokset 
 
 
VET ERI 1 SA VET VSP / Mäntykartanon Donatello / 11259/06 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
11 år gammal. I utmärkt kondition. En heder för sin ägare. Utmärkt typ. Fina proportioner. Maskulint, välformat huvud. 
Välplacerade öron. Mörka, fina ögon. Kuddigt nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg med 
tillräcklig volym. Normala vinklar fram & bak. Bra ben & tassar, med fantastiska fransar. Utmärkt päls, välburen svans. 
Rör sig med bra stil & steg; kunde vara stabilare framtill. Härligt temperament. 
 
 
 
JUN, Nartut 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 3 Vara-sert / Benevolos Vesper Lynd / 24160/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, fina proportioner. Välbalancerad junior tik. Nätt, feminint huvud. Välpresenterad. Välplacerade öron. Mörka, 
vackra ögon. Fint, kuddigt nosparti. Bra haka & bett men kunde ha jämnare tandrad. Utmärkt hals & överlinje. Välformad 
bröstkorg. Harmoniska vinklar fram & bak. Något veka mellanhänder. Bra ben & tassar. Lovande fransar. Utmärkt päls. 
Välplacerd svans. Rör sig med fin stil & bra steg & typsik brådska. Härligt temperament. 
 
 
JUN H / Pikestar’s Baruntse / 18783/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevligt temperament. Mycket god typ. Juniortik som för dagen ställs ut i bikini. Nätt, feminint huvud. Något stora, runda 
ögon stör uttrycket. Vackra välplacerade, fransprydda öron. Fint kuddigt nosparti. Bra bett. Välmarkerad haka. Bra hals. 
Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Lite kort bröstben. Normala vinklar fram. Brant kors. Kunde ha generösare vinklar 
bak. Pasasande benstomme. Bra tassar. Något låg svanssättning. Rör sig något underställt. 
 
 
JUN ERI 2 / Xaramae Dirty Little Secret / 23211/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kraftfull junior tik. Ger något tungt intryck men fina proportioner. Välformat feminint huvud. Välplacerade öron.. Vackra 
mörka ögon. Fint, kuddigt nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram rygglinje. Kraftfull kropp. Normala vinklar fram & bak. 
Rejälä ben. Bra tassar & päls. Välplacerad svans. Rör sig med bra steg & typisk brådska. Trevligt temperament. 
Välpresenterad. 
 
 
 
NUO, Nartut 
 
 
NUO H / Hallahelman Aurora Borealis / 51707/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mycket god typ. Nätt, feminit huvud. En tanke kort nosparti som dock är kuddigt. Mörka fina ögon. Välplacerade öron. 
Bra bett & haka & hals. Något välvd överlinje. Välformad bröstkorg. Rak skuldra. Tillräckliga vinklar bak. Bra ben & 
tassar & päls. Något låg svanssättning. Rör sig lite underställt & kunde ha mer steglängd. Trevligt temperament & väsen. 
 
 
NUO EH 1 / Snowmuzzle’s Francesca / 397247/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mycket god typ. Fina proportioner. Nätt, feminint huvud. Mörka, fina ögon. Fint kuddigt nosparti. Bra bett, 5 
underkäksincisiver. Bra hals. Stram överlinje. Rak skuldra. Välformad bröstkorg. Normala vinklar bak. Bra ben & tassar 
med fina fransar. Vacker päls. Välplacerad svans. Rör sig med typsik brådska men lite kort i steget fram. Trevligt 
temperament & väsen. Välpresenterad. 
 
 
 
 
 



AVO, Nartut 
 
 
AVO EH / Mow-Zow Sa-V-Anni / 45985/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Trevligt temperament, välpresenterad. Utmärkt typ, fina proportioner. Nätt, feminint huvud. Mörka, aningen runda ögon. 
Fint kuddigt nosparti. Vackra fransprydda öron. Bra bett. Fin haka. Bra hals. Rak skuldra. Stram överlinje. Välformad 
bröstkorg. Skulle föredra bättre vinklar bak. Utmärkta ben & tassar, fina fransar. Något låg svanssättning. Rör sig med 
typisk brådska; blir lite välvd i överlinjen & får därmed underställda bakbensrörelser. 
 
 
AVO ERI 2 SA / Shibazhan Amaryllis / 25678/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ & storlek & proportioner. Nätt, feminint huvud. Vackra fransprydda öron. Fina mörka ögon. Utmärkt kuddigt 
nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Harmoniska vinklar fram & bak. Utmärkta ben & 
tassar med fina fransar. Härlig päls. Välplacerad svans. Rör sig med utmärkt stil & steg & typsik brådska. Härligt 
temperament & väsen. Välpresenterad. 
 
 
AVO ERI 3 SA / Sippans Keep My Love Song Starshine / 13767/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Härligt temperament & väsen. Välpresenterad. Utmärkt typ. Fina proportioner. Bra storlek. Nätt, feminint huvud. Vackra 
mörka ögon. Välplacerade öron med fina fransar. Bra bett & haka. Fint kuddigt nosparti. Bra hals. Stram överlinje. 
Välformad bröstkorg. Fint förbröst. Harmoniska vinklar fram & bak. Utmärkta ben. Härliga fransade tassar. Utmärkt 
pälkvalité. Välplacerad svans. Rör sig med fin stil & bra steg & typisk brådska. 
 
 
AVO ERI 4 / Snowmuzzle’s Europa / 48039/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
Utmärkt typ. Bra proportioner. Välformat feminint huvud. Välplacerade öron, skulle föredra en nyans mörkare ögon. Fint 
kuddigt nosparti. Bra bett, 4 underkäksincisiver. Bra haka & hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Fint förbröst. 
Normala vinklar fram & bak. Bra ben & tassar & päls. Välplacerad svans. Rör sig med bra steg & stil & typsik brådska. 
Trevligt temperament. Välpresenterad. 
 
 
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB ROP -> FI MVA / Zhigatsey Klarissa / 34448/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Tilltalande tik. Fina proportioner, välbalancerad. Nätt, feminint huvud. Vackra, fransprydda öron. Mörka, fina 
ögon. Fint kuddigt nosparti. Bra bett & haka. Härlig hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. Harmoniska vinklar fram 
& bak. Utmärkta ben & tassar med fina fransar. Utmärkt päls. Välansatt svans. Rör sig med utmärkt stil & steg & typisk 
brådska. Härligt temperament & väsen. Välpresenterad. 
 
 
 
VAL, Nartut 
 
 
VAL ERI 2 SA PN 4 / Mäntykartanon Q-Papu / 35761/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Välbalancerad champion tik. Nätt feminint huvud. Vackra fransprydda öron. Mörka fina ögon. Fint kuddigt 
nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram överlinje. Rak skuldra. Välformad bröstkorg. Normalt vinklad bak. Utmärkta ben 
& tassar med fina fransar. Bra päls. Välburen svans. Rör sig med bra stil & typsik brådska; en tanke kort i steget fram. 
Trevligt temperament & väsen. Välpresenterad. 
 
 
 
 
 
 
 



VAL ERI 1 SA PN 2 Vara cacib / Shibazhan Gentiana / 50383/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Välbalancerad champion tik med fina proportioner. Nätt feminint huvud. Vackar, mörka ögon. Fint fransade 
öron. Typiskt kuddigt nosparti. Bra bett & haka. Härlig hals & övelinje. Harmoniska vinklar fram & bak. Välformad 
bröstkorg. Utmärkta ben & fina fransprydda tassar. Utmärkt päls. Välburen svans. Rör sig med utmärkt stil & steg & 
typsik brådska. Härligt temperament & väsen. Välpresenterad. 
 
 
 
VET, Nartut  
 
 
VET EH 3 / Down-Goblin Bella Of Timbo / 30445/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10-årig i utmärkt kondition. En heder för sin ägare. Aningen kvadratisk. Nätt, feminint huvud. Vackra, mörka ögon. 
Välplacerade öron. Fint kuddigt nosparti. Bra bett, 5 underkäksincisiver. Bra haka & hals. Stram överlinje. Rak skuldra. 
Bra kropp. Normala vinklar bak. Utmärkta ben, fina fransade tassar. Bra päls. Välburen svans. Rör sig lite kort i steget 
fram. Trevligt temperament & väsen. 
 
 
VET ERI 2 / Nenemo Deep-True Love / 48936/04 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Snart 13 år  i utmärkt kondition. En heder för sin ägare. Feminint huvud, välplacerade öron. Mörka fina ögon. Fint kuddigt 
nosparti. Bettet bär ålderns prägel. Bra hals. Stram överlinje. Lång, fon välformad bröstkorg. Normala vinklar fram, 
tillräckliga bak. Bra ben & tassar & päls. Välburen svans. Rör sig fortfarande spänstigt & med bra stil; lite löst framtill. 
Trevligt temperament. Välpresenterad. 
 
 
VET ERI 1 SA VET ROP / Shibazhan Ninfey / 13316/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9 ½ år. Utmärkt typ. Fina proportioner. I glimmrande kondition. En heder för sin ägare. Nätt feminint huvud. Vackra 
mörka ögon. Välplacerade öron. Kuddigt fint nosparti. Bra bett & haka & hals. Stram överlinje. Välformad bröstkorg. 
Harmoniska vinklar fram & bak. Utmärkta ben & tassar. Bra päls. Välplacerad svans. Rör sig med fin stil & bra steg & 
typsik brådska. Trevligt väsen. Välpresenterad. 
 
 
 
KASV 
 
 
KASV 2 KP / Mäntykartanon 
 
Grupp bestående av 4 individer ur 4 olika kombinationer. En påfallande typlikhet genomsyrar gruppen. Samtliga har 
vackra huvuden & utmärkta proportioner & typsika raska rörelser. Utmärkta pälsar med fina fransar & rasens härliga 
temperament. Det märks tydligt vad uppfödaren prioriterar & eftersträvar. Grattis! 
 
 
KASv 1 KP ROP / Shibazhan 
 
Grupp bestående av 4 individer ur 4 olika kombinationer. Samtliga har rastyp & typsika nätta huvuden & utmärkta 
proportioner. Utmärkta pälsar med fina fransar & rasens typsika brådskande steg. Typsiak temperament. Det märks 
tydligt vad uppfödaren pririterar & eftersträvar i sin gärning. Stort grattis! 
 


