
Turku 21.1.2018  Markus Gisslén, Ruotsi 
 
 
PEN, Urokset 
 
PEN 1 KP ROP  / Tashi-Gong Expression / FI32518/17 
 
8 månader. Utmärkt typ och modell. Ännu något rund i skallen. Fina öfon. Utmärkt pigment. Bra nosparti o bett. Utmärkt 
hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Utmärkt päls. Rör sig bra. Trevligt temperament. 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN EH 2 / Cinodes Blue Signature / FI11643/17 
 
14 månader. Utmärkt storlek, fin modell. Bra skalle. Välplacerade öron. Något prominenta ögon. Bra nosparti o bett. Bra 
hals. Välvinkjlad. Utmärkt förbröst. Något lång i länden. Bra svans. Bra ben o tassar. Päls på kommande. Rör sig med 
bra steg. 
 
 
JUN ERI 1 SA Vara-sert / Lilileian Flying High / FI26471/17 
 
9 månader. Utmärkt typ, modell o storlek. Fina proportioner. Klassiks siluett. Bra huvud. Maskulin utstrålning. 
Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra nosparti, bett o haka. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o 
välkroppad. Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Raska rörelser. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUIO EH / Alnuspark Monroe / FI36971/16 
 
20 månader. Fin modell. Goda proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra 
nosparti, läppar och bett. Bra hals, något lång i länden. Välvinklas. Bra ben och tassar. Något lågt ansatt svans. Korrekt 
pälsstruktur. Bra rörelser. Behöver stärka sitt självförtroende, därav priset. 
 
 
NUO ERI 2 SA / Hoswin Hot And Spicy / FI48009/16 
 
16 månader. Utmärkt typ och modell. Fina proportioner. Bra skalle. Maskulint, värdigt uttryck. Välplacerade öron och 
ögon. Utmärkt pigment. Bra nosparti o läppar. Fin hals, överlinje o svans som tillsammans skapar den klassiska 
siluetten. Välvinklad o välkroppad. Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Rör sig med raska steg. 
 
 
NUO EH / Indian Summer Lucy’s Secret / FI13401/17 
 
17 månader. Bra storlek, ger idag ett något kvadratiskt intryck. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti o 
läppar. Något öppet bett. Bra hals. Välvinklad och välkroppad. Frambenen kunde med fördel vara rakare. Bra päls. Rör 
sig ok från sidan trång fram o bak. 
 
 
NUO ERI 4 / Kangris Vindaloo Duster / FI56360/16 
 
20 månadet. Utmärkt typ o modell. Fina proportioner. Ännu något rund i skallen. Något lågt ansatta öron. Mörka 
välplacerade ögon. Bra nosparti o bett. Fina läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Kunde haft 
rakare framben. Utmärkt päls. Rör sig bra från sidan något trång fram. 
 
 
NUO ERI 1 SA PU 3 SERT / Saffron Prosper / FI38985/16 
 
20 månader. Utmärkt typ, modell o storlek. Fina proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron och ögon.  Härligt 
uttryck. Utmärkt pigment. Bra nosparti o läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. Vacker sliuett. Välvinklad o välkroppad. 
Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Rör sig med raskt steg. 
 
 
 
 



NUO ERI 3 / SHibazhan Olea / FI42117/16 
 
1,5 år. Utmärkt typ, modell o storlek. Fint huvud o uttryck. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti o läppar. En aning 
för stort underbett. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Frambenen kunde med fördel vara rakare. 
För dagen ej i päls dock av utmärkt struktur. Rör sig bra från sidan, trång fram. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO ERI 2 / Cinodes Captain Anarchy / 2,5 år. Fin modell med goda proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron 
och ögon. Utmärkt pigment. Bra nosparti o läppar. Utmärkt hals o överlinje. Välvinklad o välkroppad. Något lågt ansatt 
svans. Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Raska rörelser. 
 
 
AVO ERI / Cinodes Chain Reaction / FI43741/15 
 
2,5 år. Fin modell, goda proportioner. Något rund i skalle och något lågt ansatta öron. Mörka fina ögon. Bra nosparti, lite 
för stort underbett. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Frambenen kunde med fördel vara rakare. 
Utmärkt päls. Rör sig med raska steg från sidan, fransyskt fram. 
 
 
AVO ERI / Kiiramanna Mufasa / FI54365/14 
 
3 år. Utmärkt storlek. Något rund i skallen o något lågt ansatta öron. Fina välplacerade ögon. Bra nosparti o läppar. Lite 
för stort underbett. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Bra ben o tassar. För dagen ei i päls dock 
av korrekt struktur. Raska rörelser. 
 
 
AVO ERI / Mow-Zow Your Majesty / FI45209/13 
 
4,5 år. Hane av god modell som för dagen ger ett tungt intryck. Välformad skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt 
pigment. Något kort nosparti. Korrekt bett. Utmärkt hals, överlinje o svans. Tillräckliga vinklar. Rejäl kropp. Rör sig bra 
från sidan, trång fram o bak. Ok päls. 
 
 
AVO ERI 1 SA / Olazza Mii-Mikko / FI45796/13 
 
4 år. Utmärkt typ o modell. Fina proportioner. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt nosparti o läppar. Utmärkt 
hals, överlinje o svans. Vacker siluett. Välvinklad o välkroppad. Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Raskt steg. 
 
 
AVO EH / Rina-Cza’s Aloha Idaho / FI47363/13 
 
4 år. Bra storlek. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Något kort nosparti. Bra läppar. Utmärkt 
hals, överlinje o svans. Välvinklad. Frambenen kunde med fördel vara rakare. Allt för runda tassar. Bra päls. Rör sig bra 
från sidan, trång fram. 
 
 
AVO ERI / Rina-Cza’s Aloha Indiana / FI47364/13 
 
4 år. Utmärkt typ o modell. Något rund skalle och något lågt ansatta öron. Välplacerade ögon. Bra nosparti o läppar. 
Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Frambenen kunde vara rakare. Bra tassar. Veka mellan 
händer. Utmärkt päls. Rör sig bra från sidan trång fram och bak. 
 
 
AVO ERI 3 / Tor Oskan Ricardo / FI52317/15 
 
2 år. Fin modell. Något rund skalle. Något lågt ansatta öron. Välplacerade ögon. Bra nosparti. Något blek i sitt 
nospigment. Bra hals, överlinje o svans. Ännu något tunn i kroppen. Välvinklad. Bra ben o tassar. För dagen ej i päls 
docj av god struktur. Rör sig ok från sidan något trång fram och bak. 
 
 
AVO ERI 4 / Tuulin Ol Usma / FI38854/14 
 
3 år. Utmärkt typ o modell. Bra skalle. Välplacerade men något lätta öron. Vackra välplacerade ögon. Något kort 
nosparti, fina läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad kunde haft rakare framben och starkare mellan hand. 
Utmärkt päls. Rör sig bra från sidan, trångt fram. 



VAL, Urokset 
 
VAL ERI 4 / Belegerea Aragorn / FI36942/15 
 
2 år. Utmärkt typ o modell. Fina proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigmernt. Bra 
nosparti, läppar o bett med breda käkar. Utmärkt hals, överlinje. Något lågt ansatt svans. Välvinklad. Ännu något tunn i 
kroppen. Lösa armbågar. Bra ben o tassar. Korrekt päls. Rör sig bra från sidan men slarvar fram. 
 
 
VAL ERI 4 / Kiiramanna King Arthur / FI22921/14 
 
3,5 år. Utmärkt typ o modell. Något rund i skallen. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti, läppar o bett. Bra hals, 
överlinje o svans. Välvinklad. En aning vek i mellan handen. Välkroppad. Bra tassar. Ok päls. Rör sig bra från sidan, 
trång fram. Trevligt temperament. 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 2 Vara Cacib / Lilileian Keeper For Life / FI46491/12 
 
5 år. Utmärkt typ o modell. Bra skalle. Välplacerade öron o ögon. Värdigt uttryck. Bra nosparti, läppar o käkar. Utmärkt 
hals, överlinje o svans. Välkroppad o välvinklad. En aning vek i mellan händerna. Visas i topp kondition. Härliga rörelser. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB VSP / Tashi-Gong Eminem / FI56208/14 
 
3 år. Mycket vacker siluett. Utmärkt typ o modell. Bra skalle. Välplacerade öron o ögon. Värdigt uttryck. Mycket fint 
nosparti, läppar o bett. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Utmärkta ben o tassar. Visas i topp 
kondition. Härliga rörelser. 
 
 
VET, Urokset 
 
VET ERI 1 SA PU 4 VET VSP / Misschiefin Anshu Anbu / FIN50054/07 
 
10 år. I toppkondition. Utmärkt typ o modell. Välbalancerad. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. 
Bra nosparti o läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Härliga 
rörelser och attityd. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 1 SA / Kiranmays G-Rande Reflexion / FI28016/16 
 
17 månader. Utmärkt typ o modell. Härligt huvud o uttryck. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti, läppar och bett. 
Utmärkt pigment. Utmärkt hals, överlinje o svans. En aning lång i länden. Välvinklad. Tillräcklig kropp. Bra ben o tassar. 
Lovande pälls. Härliga rörelser. 
 
 
NUO ERI 2 / Tashi-Gong With Xaramae / FI54073/16 
 
15 månader. Utmärkt typ o modell. Något rund skalle och något lågt ansatta öron. Vackra välplacerade ögon. Utmärkt 
pigment. Bra nosparti, läppar o bett. Utmärkthals, överlinje o svans. Välvinklad. Ännu något tunn i kroppen. Bra ben o 
tassar. Utmärkt päls. Raskt steg. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI 3 / Ainomielen Ilmariina / FI50056/14 
 
3 år. Mycket god typ o modell som för dagen ger ett luftigt intryck. Något rund skalle. Välplacerade öron och ögon. 
Utmärkt pigment. Bra nosparti, läppar o bett. Bra hals, överlinje o svans. Harmonsikt vinklad. Något vek i sina 
mellanhänder. För dagen ei i päls dock av bra struktur. Rör sig bra från sidan trång fram och bak. 
 
 
 
 
 
 



AVO ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB ROP / Benevolos Elektra King / FI24157/16 
 
22 månader, mycket vacker siluett. Utmärkt typ, storlek o modell. Vackert huvud o uttryck. Välplacerade öron o ögon. 
Utmärkt pigment. Bra nosparti, bett o läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Utmärkt päls. 
Härliga rörelser. 
 
 
AVO EH / Kiiramanna Hatshepsut / FI16421/16 
 
2 år. Bra storlek, ger för dagen något kvadratiskt intryck. En aning rund i skallen. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt 
pigment. Bra nosparti o läppar. Bra hals, överlinje o svans. Harmoniska vinklar. Bra ben o tassar. Ok päls. Rör sig med 
något kort steg. 
 
 
AVO EH / Mei Dan Spökmamma / FI27150/15 
 
2,5 år. Bra storlek, ger för dagen ett luftigt intryck. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti o läppar. Bra hals. 
Harmonsikt vinklad. Ännu tunn i kroppen. Något lågt ansatt svans. För dagen ej i päls. Bra ben o tassar. Rör sig ok från 
sidan. Trång fram och bak. 
 
 
AVO EH / Mäntykartanon Q-Poppana / FI35762/13 
 
4 år. Fin modell. Goda proportioner. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra nosparti o läppar. Bra 
hals, överlinje o svans. Harmoniska vinklar. Välkroppad. Allt för vek i sina mellan händer. Bra päls. Rör sig ok från sidan, 
trång fram o bak. 
 
 
AVO ERI 2 SA Vara sert / Shibazhan Dahlia / FI50386/14 
 
3 år. Härlig siluett. Utmärkt storlek, typ o modell. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra nosparti, 
läppar. Härligt uttryck. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Härliga 
rörelser. 
 
 
AVO ERI 4 / Sippans Keep My Love Song Starshine / FI13767/13 
 
5 år. Fin modell. Goda proportioner. Bra skalle. Välplacerade öron med fina behäng. Välplacerade ögon. Bra nosparti, 
bra hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. En aning vek i mellan händerna. Bra tassar. Bra päls. Rör sig bra 
från sidan, trång fram. 
 
 
AVO EH / Zhigatsey Hedda / FI11949/14 
 
4 år. Bra storlek. Feminint uttryck. Något rund skalle. Fina ögon o öron. Något kort nosparti. Tillräcklig hals. Bra överlinje 
o svans. Välvinklad fram, rak bak. En aning kort på benen. Bra päls. Rör sig ok från sidan, trång fram och bak. 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL ERI 4 / Alnuspark Finnaveena / FI44237/14 
 
3,5 år. Utmärkt typ o modell. Feminint huvud o uttryck. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra 
nosparti o läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. En aning lång i länden. Välvinklad o välkroppad. Bra ben o tassar. Rör 
sig bra från sidan, något trång bak. Utmärkt päls. 
 
 
VAL ERI 3 / Cinodes True Tiffany / FI56711/15 
 
2 år. Utmärkt typ o modell. Något rund skalle o något lågt ansatta öron. Välplacerade öfon. Bra nosparti o läppar. 
Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. En aning vek i mellanhänderna. Utmärkt päls. Härliga rörelser 
från sidan, trång bak och slarvar fram. 
 
 
 
 
 



VAL EH / Lilileian Limited Edition / FI41579/15 
 
2 år. Liten tik med fina proportioner. Något rund skalle. Något lågt ansatta öron. Vackra välplacerade ögon. En aning kort 
nosparti o klen underkäke. Ett icke önskvärt saxbett. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad. Bra ben o tassar. 
Utmärkt päls. Härliga rörelser. 
 
 
VAL EH / Mei Dan Bellier / FI43972/12 
 
5,5 år. Bra storlek. Bra skalle. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti, läppar o bett. Utmärkt hals, överlinje o svans. 
Välvinklad fram något rak bak. Tunn kropp. Veka mellanhänder. Bra tassar. För dagen ei i päls. Rör sig ok från sidan, 
trång bak o fransyskt fram. 
 
 
VAL ERI 2 SA PN 4 / Miliisin Hannah Kiiramannah / FI53508/15 
 
2 år. Utmärkt typ o modell. Vackert huvud, uttryck. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra nosparti, läppar o 
bett. Utmärkt överlinje och svans. Välvinklad o välkroppad. Utmärkt päls. Härliga rörelser. 
 
 
VAL ERI 1 SA PN 2 Vara cacib / Mow-Zow Bon Bella / FI13953/15 
 
3 år. Utmärkt typ o modell. Fina proportioner. Fint huvud o uttryck. Välpalcerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra 
nosparti o läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Utmärkt päls. Härliga rörelser. 
 
 
VAL ERI / Mow-Zow Xelmiina / FI43748/13 
 
4 år. Utmärkt typ o modell. Något rund i skellen. Välplacerade öron och ögon. Utmärkt pigment. Bra nosparti o läppar. 
Bra hals, överlinje o svans. Brant skuldra. Bra kropp. Ok vinklar bak. Bra ben o tassar. Rör sig bra. Utmärkt päls. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI / Arundina Pokhara / FIN48057/07 
 
10 år. Utmärkt typ o modell. Något rund skalle. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti men kunde ha fylligare läppar. 
Utmärkt hals, överlinje o svans. Välkroppad o vinklad. Utmärkt päls. Rör sig bra från sidan något brett fram. 
 
 
VET ERI 2 SA / Chakiran Elizabeth / FI25238/09 
 
9 år. Utmärkt typ o modell. Något run i skallen. Välplacerade öron och ögon. Något blek i sitt nospigment. Bra nosparti o 
läppar. Utmärkt hals, överlinje o svans. Välvinkald o välkroppad. Bra ben o tassar. Utmärkt päls. Rör sig bra från sidan. 
Något trång fram och bak. 
 
 
VET EH / Cirkit Simba’s Kiera / FIN61560/08 
 
9 år. Fin modell. Bra storlek. Rund skalle. En aning lågt ansatta öron. Välplacerade ögon. Bra nosparti o bett. Fina 
tänder. Bra hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. En aning kort på benen och veka mellanhänder. Ok päls. 
Rör sig ok från sidan, brett bak o trångt fram. 
 
 
VET ERI / Down-Goblin Q-N-Säde / FIN53214/06 
 
11 år. Utmärkt typ o modell. Fint huvud o uttryck. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti. Tillräcklig hals. Ok överlinje. 
Något lågt ansatt svans. Brant skuldra. Bra ben o tassar. Bra päls. Rör sig bra med fin balans. 
 
 
VET ERI 1 SA PN 3 VET ROP / Lilileian Padmé Amidala / FI45641/09 
 
8,5 år. Utmärkt typ o modell. Vacker siluett. Något rund skalle och något lågt ansatta öron. Välplacerade ögon. Utmärkt 
pigment. Fint nosparti o läppar. Vacker hals, överlinje o svans. Välvinklad o välkroppad. Presenteras i topp kondition. 
Härliga rörelser o fin attityd. 
 
 



VET EH / Misschiefin Abhiprithl / FIN50055/07 
 
10.5 år. Bra storlek. Fina proportioner. Rund skalle. Något lågt ansatta öron. Mörka vackra ögon. Utmärkt pigment. Bra 
nosparti. Bra hals, överlinje o svans. Harmoniska vinklar. Veka mellan händer. Bra kropp. Ullig päls. Rör sig ok från 
sidan trång fram och bak.  
 
 
VET ERI 3 SA / Shibazhan Elettaria / FIN16529/05 
 
13 år. I härlig kondition. Något rund skalle. Välplacerade öron med fina behäng. Vackra ögon. Bra nosparti. Utmärkt hals, 
överlinje o svans. Harmonsikt vinklad. Välkroppad. Bra päls. Rör sig som en tonåring. 
 
 
VET ERI 4 / Tor Oskan Love Carlina / FIN59567/07 
 
10 år. Utmärkt modell med fina proportioner. Rund skalle. Välplacerade öron och ögon. Bra nosparti. Fin hals, överlinje o 
svans. Harmonsikt vinklad. Bra kropp. Bra päls. Rör sig bra. 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP / Lilileian 
 
En homogen grupp bestående av fyra mycket rastypiska individer ur fyra kombinationer i åldrar 9 månader till 8 år. 
Uppfödaren visar prov på sin kunskap med dessa vackra huvuden och klassiska siluetter. Ett stort grattis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


