Helsinki SKKY 21.8.2016 Hans Rosenberg, Ruotsi
PEN, Urokset
PEN 1 KP ROP / Flying Carpet’s Bang Bang Confetti / FI10800/16
Maskulin hane, kraftfull helhet, fin utstrålning. Bra huvud & uttryck, något blöta ögon. Bra öron. Bra hals & vinklar fram o
bak. Något lång i länden. Bra svanssättning. Pälsen är inte helt komplett. Rör sig med attityd.

BABY, Nartut

PEN 1 KP PN2 / Benevolos Vesper Lynd / FI24160/16
Feminin tik. Under utveckling. Fin attityd. Vackert uttryck. Bra öron. Tillräckligt utfyllt nosparti. Något framskjuten skuldra.
Proportonerlig kropp o stomme. Bra bakparti o svans. Rör sig med vilja o utstrålning

PEN 2 KP / Xaramae Dirty Little Secret / FI23211/16
Feminin tilltalande helhet under utveckling. Bra proportioner. Vackert uttryck. Något markerat under bett. Utmärkt
nosparti. Bra hals. Något framskjuten skuldra. Proportionerlig kropp. Bra bakdel. Rör sig med bra steg från sidan.

PEN, Nartut
PEN 1 KP VSP / Qi Gong’s Bewitched / FI12910/16
Feminin tik under utveckling. Bra attityd. Bra proportioner. Fint huvud & uttryck. Något öppna frambens vinklar. Ännu ung
i sin kropp. Bra svans & ansättning. Bra tassar. Bra pälsstruktur. Rör sig med bra steg från sidan.

JUN, Urokset

JUN EH 3 / Belegerea Aragorn / FI36942/15
Maskulin hane under utveckling. Fint uttryck. Bra huvud & öron. Bra hals. Något öppna frambensvinklar. Porportionerlig
kropp. Något brant kors. Något lågt ansatt svans. Ej komplett i sin päls. Rör sig något kort steg bak, något osamlat bak.

JUN ERI 1 / Cinodes Calypso / FI52742/15
Maskulin hane. Bra proportioner. Bra huvud, uttryck, öron. Något framskjuten skuldra. Bra kroppad. Bra kors & svans.
Bra pälsstruktur. Något ojämnt rörelse schema för dagen.

JUN EH 2 / Yoysoul Kamil / FI56672/15
Maskulin hane under utveckling. Fint uttryck. Bra nosparti. Bra öron, bra hals & vinklar fram. Excellent kropp, något kort
bröstben. Bra kors & svans. Bra pälsstruktur. Rör sig något kort från sidan.

NUO, Urokset

NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP / Tashi-Gong Eminem / FI56208/14
Maskulin, tilltalande helhet. Bra proportioner & utstålning. Vackert huvud, välburna öron. Fint nosparti. Något runda
ögon. Bra hals. Något framskjuten skuldra. Bra överarm. Proportionerlig kropp & benstomme. Bra bakparti & svans. Bra
päls. Rör sig med bra steglängd.

AVO, Urokset
AVO ERI 3 / Charmias’s Chandresh / FI53011/12
Maskulin hane. Utmärkt typ. Bra proportioner. Fint huvud & uttryck. Något mycket underbett, tandraden syns något för
mycket. Bra hals & vinklad fram. Kraftfull benstomme. Platta tassar. Bra kropp o bakparti samt päls. Rör sig med
tillräcklig steglängd från sidan.

AVO EH / Cinodes Circus Hullabaloo / FI14230/14
Maskulin hane. Mycket god typ, fortfarande under utveckling. Något kort i sitt nosparti, lätt rynkad, behöver växa i sitt
huvud. Bra hals. Framskjuten skuldra. Bra tassar. Proportionerlig kropp. Något brant i sin kors. Något lågt ansatt svans.
Ej helt komplett i sin päls. Rör sig med något kort steg från sidan.

AVO ERI1 SA PU3 Vara-sert / Galbaras Little Thing / FI56189/14
Maskulin hane. Utmärkt typ. Tilltalande huvud & uttryck. Bra hals & vinklar fram. Proportionerlig kropp & benstomme. Bra
kors & bakdel & svans. Rör sig med bra steg från sidan något osamlad fram.

AVO ERI 2 SA PU4 / Shibazhan Kentia / FI44606/14
Maskulin hane. Utmärkt typ. Fin utstrålning. Bra uttryck & öron. Bra nosparti, något för mycket underbett, lätt rynkad över
nosparti. Bra hals & vinklad fram. Önskas lite mer hartass. Ännu ung i sin kropp. Bra kors o rör sig med steg & attityd.
Bra pälsstruktur.

AVO ERI 4 / Shibazhan Piper / FI35215/13
Maskulin hane. Utmärkt typ. Bra attityd. Fint huvud, uttryck o nosparti. Bra hals. Framskjuten skuldra. Bra tassar. Önskas
lite mera hans kropp. Bra bakdel. Rör sig med kort steg fram.

VET, Urokset

VET ERI 1 SA PU2 VET ROP / Misschiefin Anshu Anbu / FIN50054/07
En 9-årig herre. Utmärkt typ & kondition. Fin utstrålning. Bra huvud, öron, uttryck. Något mycket underbett. Bra hals,
skuldra. Lösa mellanhänder. Bra tassas. Välkroppad. Bra bakparti & svans. Rör sig utmärkt från sidan.

JUN, Nartut

JUN ERI 1 Junior ROP / Cinodes True Tiffany / FI56711/15
Feminin tik under utveckling. Bra utstålning. Bra ögon. Tillräckligt utfyllt nosparti. Lite mycket underbett. Något tunna
öron. Bra hals & skuldra. Proportionerlig kropp. Bra kors & svans. Rör sig med vilja & attityd. Ännu ej komplett i sin päls.

JUN EH 3 / Cinodes True Treasure / FI56712/15
Feminin tik under utveckling. Önskas med något mera ben. Fint uttryck, ej ännu färdig i huvudet. Bra hals & skuldra.
Proportionerlig kropp. Något brant i sitt kors. Rör sig med tillräcklig steglängd i sidan. Ännu ej färdig i sin päls.

JUN EH 2 / Niiländer Lilli Marleen / FI54065/15
Feminin tik, under utveckling. Litet nätt hhuvud. Önskas lite mera nosparti. Något mycket underbett. Bra hals. Något
öppna frambensvinklar. Ännu lätt i sin kropp och länd. Bra kors & bakdel. Något slarvig med sin svans. Rör sig bra från
sidan. Bra pälsstruktur.

NUO, Nartut

NUO EH 2 / Milarzin Joyful Jaspis / FI29317/15
Feminin tik. Utmärkt typ under utveckling. Önskar lite kortare helhet. Bra öron, fint uttryck. Bra bett, bra hals. Något
framskjuten skuldra. Bra tassar. Lösa mellanhänder. Bra kroppas. Bra kors. Något knappa knäleds vinklar. Bra
pälsstruktur. Bra ansatt svans, något hårt buren. För dagen något ojämt rörelse schema.

NUO ERI 1 / Tashi-Gong Essence / FI56211/14
Feminin tik. Utmärkt typ under utveckling. Bra attityd. Bra öron. Något mycket underbett. Tillräckligt utfyllt nosparti. Bra
hals. Framskjuten skuldra. Bra tassar. Ännu ung i sin kropp. Bra kors & bakdel. Bra svans. Bra pälsstruktur. Rör sig med
steg och attityd.

AVO, Nartut

AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP / Benevolos Twinkle Star / FI10094/15
Feminin tik. Utmärkt typ, tilltalande helhet & attitys. Fint uttryck. Bra nos & bett. Bra öron. Bra hals & vinklar fram.
Proportionerlig kropp & benstomme. Bra bakparti & svans. Bra pälsstruktur. Rör sig med steg & attityd.

AVO ERI 3 SA / Cinodes Casalina / FI52520/12
Feminin tik. Utmärkt typ. Bra proportioner. Fint uttryck & öron. Väl mycket underbett. Önskar något mer utfyllt nosparti.
Bra hals. Något framskjuten skuldra. Bra tassar. Proportionerlig kropp. Bra kors & bakdel. Bra pälsstruktur. Rör sig med
steg & attityd.

AVO ERI 2 SA Vara-sert / Mow-Zow Sa-V-Anni / FI45985/12
Feminin tik. Utmärkt typ. Nätt fint huvud. Bra uttryck & öron. Bra hals. Något framskjuten skuldra. Bra överarm. Bra kropp
& benstomme. Önskas mer helhetsvinklar. Något lågt ansatt svans. Bra päls. Rör sig med bra steg från sidan.

AVO EH 4 / Xaramae Cashmere / FI30246/15
Feminin tik. Mycket god typ. Önskas lite mer självförtroende. Nätt litet huvud. Bra öron. Fint uttryck. Små tänder i nästan
tångbett. Bra hals. Något framskjuten skuldra. Proportionerlig kropp. Tillräckliga bakbens vinklar. Något lösburen svans.
Bra pälsstruktur. Rör sig bra från sidan.

VAL, Nartut

VAL ERI 1 SA PN3 / Cinodes Japonica / FI55093/10
Feminin tik. Utmärkt typ. Bra utstrålning. Bra öron & ögon. Väl mycket underbett. Bra hals. Något framskjuten skuldra.
Lite trång i sin front. Bra tassar. Proportionerlig kropp. Något brant kors. Bra pälsstruktur. Rör sig med bra steg från
sidan.Rämnande rygglinje.

VAL ERI 2 / Flying Carpet’s Guardian of Sera / FI50651/11
Feminin tik. Utmärkt typ. Bra uttryck & öron. Väl mycket underbett, tandraden syns. Bra hals & vinklad fram.
Proportionerlig kropp. Bra kors & bakdel. Ej helt komplett i sin päls. Rör sig med något trångt steg bak.

VET, Nartut
VET ERI 4 / Ingefal’s Baby Downgoblin / FIN471574/04
12-årig dam, positivt seende. Fin i sin attityd. Bra i sin kondition, dock något i högt hull. Fint uttryck. Bra burna öron.
Tillräcklig i sin benstomme, Kraftfull kropp. Bra pälsstruktur men saknar fanor i öronen. Rör sig med kort steg.

VET ERI 1 SA PN2 VET VSP / Of Zlazano Lon-Lon / FIN45599/08
10 årig tik. Utmärkt typ & kondition. Fin utstålning. Vackert huvud & uttryck, Bra hals. Välvinklad och kroppad. Bra
bakparti & svans. Bra pälsstruktur. Rör sig med bra steg & attityd.

VET ERI 2 SA PN4 / Shibazhan Cattleya / FIN47747/05
11-årig dam. Utmärkt typ & kondition. Fin utstrålning. Tilltalande uttryck & öron. Bra hals & front. Fin i sin kropp. Bra
bakparti & svans. Fin attityd i rörelse.

VET ERI 3 / Shibazhan Elettaria / FIN16529/05
11-årig dam. Utmärkt typ & kondition. Vackert huvud. Bra öron & uttryck. Något mycket synligt underbett. Bra front &
tassar. Välkroppad. Bra bakparti. Ej komplett i sin päls. Rör sig med steg & attityd.

KASV

KASV 1 KP ROP / Shibazhan
Uppfödargrupp hämtad från 4 kullar, präglas av typ, helhet, attityd. Tilltalande uttryck. Bra proportioner. Bra pälsstruktur.
Tar sig fram med stil & värdighet. Tack att ni kom !

