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Domare: Edlander Anette
Unghundsklass
Hanar
Namupalan Once Upon A Time
FI10221/14
f: 2013-11-10
Mask välbalanserat huvud bra prop bra pigment passande ögonfärg välansatta öron utm hals bra
överlinje mkt bra bröstkorg härligt förbröst välvinklad runt mjuka mellanhänder rör sig mkt bra runt
om välvisad bra siluett.
Ukl kv Exc Ukl kk 1 Ck Bhkl 1 Cert BIR
Äg: Mirella Virkkula
Championklass
Hanar
FIuch Baron Castle King Herodes
FI45944/11
f: 2011-07-14
Mask välbalanserad hund härligt uttryck aningen ljusa ögon bra pigment välansatta öron tillr hals bra
överlinje bra ben o tassar bra förbröst o bröstkorg välställda ben rör sig trevligt från sidan parallellt
fram o bak trevlig siluett bra päls välpresenterad.
Chkl kv Exc Chkl kk 1Ck Bhkl 2 R-Cert
Äg: Mirella Virkkula
Championklass
Tikar
C.I.B FIuch SEuch
Kinglords Miss Jasmine
FI26066/12
f: 2012-03-13
Vacker fem huvud bra uttryck ngt ljusa ögon välansatta öron utm kors o överlinje välbalanserad
vinklar runt om rör sig m mkt bra från sida ngt trång bak o lös fram ok pälas välpresenterad.
Chkl kv Exc Chkl kk 2 Ck Btkl 2 R-Cert
Äg: Päivi Ja Veli Ojala
FIu(d)ch NOu(g)ch
Lazylion's Amazing Angel
FI31652/13
f: 2013-03-31
Härlig fem huvud utm prop mörka fina ögon välansatta öron utm hals o överlinje bra kors välställda
ben välvinklad bra bröstkorg o förbröst rör sig m mkt bra steg från sidan rör sig bra fram o bak.
Championat!!
Chkl kv Exc Chkl kk 1 Ck Btkl 1 Cert BIM
Äg: Piia Granqvist
FIuch Leuvan Leon Hot Belle Star
FI38495/13
f: 2013-06-18
Härligt fem huvud härligt uttryck ngt ljusa ögon välansatta öron utm hals bra överlinje brant kors
kunde ha mer knä utm bröstkorg härligt förbröst rör sig m ngt kort underställt steg från sidan aningen
trång fram o bak trevligt temperament.
Chkl kv Exc Chkl kk 3
Äg: Päivi Ja Veli Ojala

