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PEN, Nartut

PEN 1 KP ROP / Candymoon Happy Tail / FI11152/16
Valp av tilltalande modell. Välformat huvud som dock behöver utvecklas i nospartiet. Fin hals, välvinklad. Utmärkt kropp
för åldern. Välburen svans. Sunda typiska rörelser. Lovande päls. Trevligt temperament.

JUN, Urokset
JUN ERI 2 / Charmia’s Choegyal / FI47895/15
11 mån, juniorhane med fina kroppsproportioner. Välformat huvud, fina ögon, snyggt bett. Lagom hals, bra kropp för
åldern, fina vinklar, välburen svans. Rör sig ganska bra när han själv vill. Lovande päls. Trevligt temperament.

JUN ERI 3 / Cinodes Calypso / FI52742/15
11 mån, på den större sidan. Maskulint huvud som inte behöver bli grövre. Fina ögon, välutvecklat nosparti. Lagom hals,
fina vinklar. Välutvecklad kropp, typiska tassar, välburen svans. Sunda fina rörelser. Lovande päls. Trevligt
temperament. Väl presenterad.

JUN ERI 4 / Cinodes Chain Reaction / FI43741/15
12 mån, med bra kroppsproportioner. Maskulint ganska välformat huvud. Kraftigt underbett, fina ögon. Något lång hals.
Välvinklad fram, djup välformad bröstkorg, välburen svans. Rör sig med bra steg, men något trångt fram o bak. Trevligt
temperament. Bra päls.

JUN ERI 1 SA / Lilileian Brand New Keeper / FI41577/15
12 mån. aningen kort i kroppen. Maskulint välformat huvud, vackert uttryck. Lagom hals, harmoniskt vinklad.
Välutvecklad kropp för åldern. Välburen svans, fina tassar, typiska raska rörelser. Lovande päls. Trevligt temperament.
Mycket väl presenterad.

JUN EH / Snowmuzzle’s Fiorello / FI39722/15
13 mån av något luftig modell. Något grov i skallen. Runda ögon ger ett främmande uttryck. Lagom hals, välvinbklad
fram, knappt vinklad bak. Ännu grund i kroppen. Sluttande kors gör något underställda rörelser och något trång bak.
Lovande päls. Trevligt temperament.

NUO, Urokset

NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP / Tashi-Gong Eminem / FI56208/14
21 mån, mycket tilltalande modell. Maskulint välformat huvud. Fint helfyllt nosparti, snyggt bett. Välvinklad fram o bak.
Utmärkt förbröst, välburen svans, fina typiska tassar, härliga rörelser. Utmärkt päls. Trevligt temperament. Väl
presenterad.

AVO, Urokset

AVO ERI 3 SA PU4 / Charmia’s Chandresh / FI53011/12
4 år med bra kroppsproportioner. Maskulint ganska kraftigt huvud, mörka ögon. Lagom hals, fina vinklar. Substansfull
kropp, bra ben, fina tassar, välburen svans. Rör sig bra när han själv vill. Bra päls. Välpresenterad. Trevligt
temperament.

AVO EH / Cinodes Circus Hulaballoo / FI14230/14
2,5 år med bra kroppsproportioner. Ganska välformat huvud, kort hals. Mormalt vinklad fram, knappt vinklad bak. Något
sluttande kors, typiska tassar. Rör sig med bra steg när han kan visa sig men ganska trångt bak. Ej i bästa päls. Visas i
väl högt hull.

AVO ERI 2 SA PU3 / Mic Mac Going To Run Free / FI13126/14
2 år av trevlig modell. Vackert välformat huvud. Lagom hals, harmoniskt vinklad. Bör fortfarande utvecklas i sin
bröstkorg. Fint förbröst, kunde ha rakare framben. Sunda typsiak sidorörelser. Välburen svans. Bra päls. Trevligt
temperament. Väl presenterad.

AVO ERI / Mic Mac True Is The Friend / FI42071/13
3 år, hane på den större sidan. Något grovt huvud, fina välformade ögon. Bra hals, harmoniskt vinklad. Lång välformad
bröstkorg. Bra ben, typiska tassar. Välburen svans, rör sig med bra steg men något trångt bak. Trevligt temeprament.
Välpresenterad.

AVO ERI 1 SA PU2 Vara-sert / Shibazhan Kentia / FI44606/14
2 år av mycket tilltalande modell. Maskulint välformat huvud, fint utfyllt nosparti. Vackra välformade ögon, fin hals,
välvinklad. Utmärkt förbröst, bra ben o tassar. Sunda mjuka rörelser. Bra päls. Trevligt temperament. Välpresenterad.

AVO ERI 4 / Shibazhan Piper / FI35215/13
3 år med bra kroppsproportioner. Maskulint huvud som inte behöver bli grövre, stora runda ögon stör uttrycket. Fint utfyllt
nosparti. Fin överlinje, välvinklad fram. Utmärkt förbröst, välburen svans. Rör sig med fint steg men något trångt bak. Bra
pälskvalitet. Trevligt temperament. Välpresenterad.

VET, Urokset

VET EH 1 / Silences Casper / FIN32925/06
10 år, bra kroppsproportioner. Ganska välformat huvud. Är inte helt förtjust i att bli hanterad på bordet. Tillräcklig hals,
normalt vinklas fram. Substansfull kropp, välburen svans. Rör sig med bra steg men ganska instabilt fram o trångt bak.
Mjuk kraftig vågig päls.

JUN, Nartut
JUN ERI 3 / Charmia’s Carmane / FI47897/15
11 mån, ger ett något luftigt uttryck. Sött feminint huvud, behöver fyllas ut i nosparti, fina ögon. Lagom hals, normalt
vinklad. Välformad bröstkorg, fint utburen svans. Aningen lätt benstomme. Typsika rörelser. Lovande päls. Trevligt
temeperament. Välpresenterad.

JUN ERI 4 / Cinodes Calabria / FI52744/15
10 mån med bra kroppsproportioner. Välformat huvud, aningen stora runda ögon. Lagom hals, harmoniskt vinklad.
Utmärkt kropp för åldern. Bra ben o tassar. markerat ländparti, raska typsika rörelser. Lovande päls. Trevligt
temperament.

JUN EH / Cinodes Candy Bling / FI43742/15
11 mån något långsträckt i kroppen. Sött välformat huvud, fina ögon. Lagom hals, normalt vinklad. Bra kropp för åldern.
Sluttande kors, lågt ansatt svans, typiska tassar. Rör sig med bra steg när hon vill men trång både fram o bak. Lovande
päls. Trevligt temperament.

JUN ERI 2 SA / Cinodes True Treasure / FI56712/15
10 mån söt tik av tilltalande modell. Välformat lagom stort huvud med fint utfyllt nosparti. Bra hals, utmärkt kropp för
åldern, bra ben o tassar. Korrekt ansatt o buren svans. Fina rastypsika rörelser. Lovande päls. Trevligt temperament.
Välpresenterad.

JUN EH / Hallahelman Aurora Borealis / FI51707/15
10 mån med bra kroppsproportioner. Feminint huvud, ganska rund i skallpartiet. Lagom hals, fint vinklad fram. Borde ha
planare rygglinje. Sluttande kors, knappt vinklad bakställe, bra benstomme. Rör sig med god steglängd men något
instabilt fram och trångt bak. Trevligt temperament. Välpresenterad.

JUN ERI 1 SA Vara-sert / Zhigatsey Klarissa / FI34448/15
14 mån, mycket söt o tilltalande junior. Feminint välformat huvud, behöver utfyllas något i nospartiet. Fin hals,
harmonsikt vinklad. Välformad bröstkorg, korrekt ansatt o buren svans. Sunda rastypiska rörelser. Utmärkt päls. Trevligt
temperament. Välpresenterad.

NUO, Nartut

NUO ERI 1 SA / Benevolos Evening Star / FI10093/15
20 mån, ger ett något luftigt intryck. Ytterst feminint vackert huvud, härligt uttryck. Fin hals, harmoniskt vinklad, ganska
grund i kroppen. Bra ben o tassar, korrekt ansatt o buren svans. Rör sig med utmärkt steg men ganska trångt både fram
o bak. Trevligt temperament. Bra päls. Flott presenterad.

NUO ERI 3 / Benevolos Stardust / FI10096/15
20 mån med fina kroppsproportioner. Ganska välformat huvud, mörka välformade ögon, fint utfyllt nosparti. Fin hals,
välvinklad fram, bra kropp, ben o tassar. Aningen sluttande kors. Knappt vinklad bakställ. Rör sig med bra steg. Trevligt
temperament. Mycket bra presenterad.

NUO ERI 4 / Cinodes Ceremony Song / FI54359/14
2 år med fina kroppsproprtioner. Feminint huvud men något runt skallpari, fina ögon. Lagom hals, harmoniskt vinbklad,
borde ha planare rygglinje. Bra ben och tassar, Rör sig med fint steg. Bra päls. Trevligt temperament.

NUO ERI / Mow-Zow Bon Bella / FI13953/15
19 mån, bra kroppsproportioner. Feminint huvud, men något runt skallparti, fina ögon, välutfyllt nosparti. Lagom hals, fina
vinklar. Välformad bröstkorg, typiska tassar. Fina rörelser när hon koncentrerar sig. Lovande päls.

NUO ERI 2 SA / Shibazhan Amaryllis / FI25678/15
15 mån. Välformat huvud, fina ögon, välutfyllt nosparti. Lagom hals, välvinklad fram o bak, bra kropp, ben o tassar.
Korrekt ansatt svans, fina rörelser. Lovande päls. Trevligt temperament. Välpresenterad.

AVO, Nartut

AVO EH 4 / Lilileian Padme Amidala / FI45641/09
7 år, bra proportioner, ganska välformat huvud, tångbett. Hals i längsta laget, harmoniskt vinklad. Markerat förbröst,
välformad bröstkorg, välburen svans. Rör sig med fin steglängd men mycket trång bak o kraftigt nystande fram. Bra päls.
Trevligt temperament. Välpresenterad.

AVO ERI 2 / Shibazhan Kleinia / FI44607/14
2 år av lättare modell. Sött välformat huvud, fint uttryck. Lagom hals. Något knappt vinklad, behöver få både djup o volym
i kroppen. Tillräcklig benstomme, välburen svans. Sunda fina rörelser. Lovande päls. Välpresenterad.

AVO ERI 1 SA PN4 SERT / Sippans Keep My Love Song Starshine / FI13767/13
3,5 år, fina kroppsproportioner. Vackert välformat huvud. Lagom hals, fina vinklar, välformad bröstkorg av god längd. Bra
ben, typsika tassar, välburen svans, sunda fina rörelser. Bra pälskvalitet. Trevligt temperament. Välpresenterad.

AVO ERI 3 / Wartin-Kyis Lady Electra / FI43354/12
4 år, substansfull hund. Vackert välformat huvud med fina ögon. Lagom hals, ganska rund bröstkorg. Välburen svans,
fint förbröst. Rör sig med fint steg. Stor päls. Välvisad.

VAL, Nartut
VAL ERI / Charmia’s Chemcem / FIN35346/07
9 år av ganska kompakt modell. Välformat huvud, fint uttryck. Tillräcklig hals, harmoniskt vinklad, substansfull kropp, bra
ben o tassar. Aningen lågt ansatt svans. Ok päls med mycket underull. Rör sig med fint steg. Trevligt temperament.
Välpresenterad.

VAL ERI 4 SA / Cinodes Japonica / FI55093/10
5 år av trevlig modell. Sött välformat huvud med fint uttryck. Lagom hals, substansfull kropp. Borde ha planare rygg,
välburen svans. Typiska tassar. Rör sig med fint steg, aningen trång bak. Bra pälskvalitet. Trevligt temperament.
Välpresenterad.

VAL ERI 2 SA PN2 / Mow-Zow Xelmiina / FI43748/13
3 år av trevlig modell. Välformat huvud med fint uttryck. Fin överlinje, välformad bröstkorg med bra djup o längd.
Välburen svans, bra ben o tassar. Typiska härliga rörelser. Bra päls. Trevligt temperament. Mycket välpresenterad.

VAL ERI 1 SA PN1 VSP / Tor Oskan Milleena / FI39471/12
4 år av tilltalande modell. Feminint huvud med något runt skallparti. Fin hals, välvinklad. Utmärkt kropp, välburen svans,
fina tassar. Utmärkta rörelser, fin päls. Trevligt temperament. Välpresenterad.

VAL ERI 3 SA PN3 / Ziestan Laqueta / FI19673/12
4 år med fina kroppsproportioner. Sött välformat huvud. Tillräcklig hals, harmoniskt vinklad, välformad bröstkorg. Korrekt
ansatt o buren svans. Sunda rörelser med god steglängd. Bra päls. Trevligt temperament. Välpresenterad.

VET, Nartut

VET ERI 2 / Shibazhan Elettaria / FIN16529/05
11 år med fina kroppsproportioner. Feminint välformat huvud. Lagom hals, harmoniskt vinklad. Något lösa armbågar,
välformad bröstkorg. Bär sin svans väl. Sunda rörelser med tillräcklig steglängd. Bra päls. Visas i fin kondition.

VET ERI 1 SA VET ROP / Arundina Norbu Seba / FIN41375/04
12 år av mycket tilltalande modell. Ytterst välformat feminint huvud. Lagom hals, fina vinklar. Substansfull kropp,
välburen svans, sunda typiska rörelser. Bra päls. Visar sig trevligt.

VET EH 3 / Ingefal’s Baby Downgoblin / FIN41574/04
12 år substansfull tik. Välformat huvud, aningen stora öron. Kraftfull hals, något rund bröstkorg, lågt ansatt svans, fint
förbröst. Typiska tassar, rör sig ok. Ej i bästa päls. Trevligt temperament.

KASV

KASV 1 KP ROP / Cinodes
4 kombinationer, typlika hundar, med fina kroppsproportioner. Välformade huvuden, sunt byggda med bra ben och
tassar. Rastypiska rörelser och trevliga temperament.

