
 
 
 
2015-12-13 
SKK Älvsjö 
Domare. Cindy Pettersson 
 
Juniorklass hanar 
 
Magic Minidog Finnish Design FI10376/15 
Utm typ storlek o proportioner. Välformat huvud, bra öron, ögon o bett. Vrider lätt ut 
tassarna. bra hals, skuldran kunde vara bättre tillbakalagd. Rak fin rygg, väl vinklad bak. 
Ok tan-markeringar god mantelfärg, Vackra guldschatteringar, men ännu lite sotig i 
huvudet,Rör sig tätt fram o bak. Behöver tid 
Excellent, jkk 2 
 
Paul Crystal Of The York SE15790/2015 
Utmärkt typ, storlek o proportioner. Fin front. Välformat huvud, utm uttryck. Fin hals o 
skuldra, bröstkorg-djup o längd. Välvinklad bak. Fina tan markeringar, utm tyngd lyster o 
färg i manken, vackre guldtoner i färgen. Ännu lite grå i huvudet. Utm rörelser 
Excellent, jkk 1, ck, reserv cert 
 
Rigair King Of Hearts FI48189/15 
Deltar ej 
 
 
Zue Doggy-Booms Imp Makes History SE52683/2014 
Utm typ storlek o proportioner. Härlig kroppsvolym, Välformat huvud, Utm uttryck bra bett, 
Fin front, Bra hals o skuldra, Välvinklad bak, bra avgränsande tan markeringar, ännu mkt 
rött guld i tanfärgen, har börjat byta i nacken, Rör sig med utm steg, vill se mer 
färskiftningar innan ck 
Excellent, jkk 3 
 
Unghundsklass hanar  
 
Bokellas Standing Strong SE42905/2014 
Utm typ , storlek o proportioner, Välformat huvud, bra ögon, ron o bett. Fin front bra hals, 
skuldran kunde vara lite mera tillbakalagd, Bra bröstkorg o djup o längd, Väl ansatt svans, 
Goda vinklar, , fina tan markeringar på benen, Lovande mantel 
Excellent, ukk 1,  
 
Öppen klass hanar 
 
Bokellas Compose Compass SE57673/2013 
 
Reslig ungman , utm typ, välformat huvud, små öron, bra ögon, härligt bett, utm förbröst, 
bra hals o skuldra, bröstkorgdjup o längd, väl ansatt svans, kunde ha lite kraftigare 
knävinkel, Lite hög tanmarkering i ronden, utm färg i mantel, Vackra guld schatteringar, 
utm i rörelser. Champion idag, GRATTIS! 
Excellent, ökk 1, ck, bhkl 3, cert, reservcacib 
 



 
 
 
Footprints Special Moment SE51890/2013 
Utm typ, byggd på lite längre linjer, Välformat huvud, bra ögon, öron o bett, Fin front, bra 
hals o skuldra, bröstkorgdjup o längd, Väl ansatt svans, Goda vinklar bak, lite höga tan 
markeringar i front, Tung mantelfärg som börjar skifta, fina guldtoner men ännu lite sotig, 
rör sig lite brett i front, men väl från sidan 
Excellent, ökk 3, 
 
Rosengårdens Sugar Bite SE58409/2013 
Utm typ storlek o proportioner, Synd att han ännu inte bytt färg, Vackert välformat huvud, 
utm uttryck, utm hals o skuldra, Bra bröstkorgdjup o längd, utm vinklad bak, utm 
tanmarkeringar på benen, Ännu mycket svärta i manteln, och o huvudet, Rör sig väl när 
han rör sig, Ingen följd blev på detta 
Excellent, ökk 2 
 
Championklass hanar 
 
Bokellas Funktion Force SE30098/2012 
Utm typ storlek o proportioner, Välformat huvud, små öron, lite stora ögon, bra bett, Fin 
front, Bra hals o skuldra o bröstkorgdjup o längd, Väl ansatt svans, välvinklad bak, bra 
tanmarkeringar på benen, härlig tung päls, fina guldschatteringar i tanfärgen, rör sig med 
ett bra steg, rörde sig orent bak inför konkurrensen därav ingen följd premie 
Excellent, chkk 4 
 
Bye Bye Blue Of Silver METYT1525/11 
Deltager ej 
 
Debonaire´s Hold Me Now SE18192/2011 
Uttm typ storlek o proportioner, Vackert välformat huvud, små öron bra ögon o bett, utm 
front hals o skuldra, bröstkorgdjup o längd samt vinkling, Utm tanmarkeringar på benen, 
härligt tung silkig päls, Vackra guldschatteringar i tan färgen, utm rörelser 
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1, cacib, BIR 
 
Nisseliten´s King Of Hearts SE51160/2010 
Utm typ storlek o proportioner, välformat huvud, bra öron, ögon o bett, Fin front bra hals, o 
skuldra bröstkorg-djup o längd, välansat svans, välvinklad, lite hög tanmarkering på 
benen, utm mantelfärg, utm tung silkig mantel med bra färg , långa guldtoner i tan, utm 
rörelser 
Excellent, chkk 2, ck, bhkl 4 
 
Simply Unique Copenhagen Style DK11638/2015 
Utm typ storlek o proportioner, välformat huvud, utm uttryck, bra bett Fin front, bra hals o 
skuldra, bröstkorg djup o längd, välvinklad bak, bra tan markeringar på benen, tung silkig 
mantel, goda guldschatteringar i tanfärgen  
Excellent, chkk 3, ck  
 
 
 
 
 



 
 
 
Veteranklass hanar 
 
Stavregårdens Yorker Atomic Swing S49776/2006 
Utm typ storlek o proportioner. Välformad huvud ögon öron o bett. Fin front Bra hals o 
skuldra, bröstkorgdjup o längd. Väl ansatt svans, Välvinklad, Bra tan markeringar på 
benen, mkt blå ton i manteln. Utm rörelser 
Exellent, vkk 2, ck,  
 
Zue Doggy_Booms Le Livre d´Histoire S13978/2007 
Utm typ storlek o proportioner, välformat huvud bra ögon öron o bett, Utm front bra hals 
skuldra bröstkorgdjup o längd, Utm vinklad bak, utm tanmarkeringar på benen, härlig tung 
silkig mantel färg vackra guldtoner i tanfärgen utm rörelser. Bästa veteran 
Exellent, VKK 1, ck bhkl 2 
 
Juniorklass tikar 
 
Ekspouzd Hello It´s me RKF4041978 
Utm typ storlek o proportioner, Nätt hund, bra öron ögon o bett, behöver tid, Fin front bra 
hals o skuldra o bröstkordjup o längd Goda vinklar bak, fina tanmarkeringarl bra tyngd på 
manteln, ännu sotig i tanfärgen, Rör sig med ett gott steg 
Exellent, jkk 3 
 
Magic Minidog Full Of Change FI10378/15 
Luftig tik av utm typ utm huvud o uttryck bra bett fin front vrider ut tassarna, bra hals o 
skuldra, bröstkorgsdjup o längd, bra vinklar, bra tanmarkeringar på benen, ut tyngd o 
silkighet i manteln, som ännu är mkt blue, utm rörelser 
Exellent, jkk 2 
 
Opium Sensation Of Dare To Dream SE28814/2015 
Utm typ storlek o proportioner, bedårande huvud o uttryck bra bett,Fin front, bra hals o 
skuldra, lite knapp i knävinkeln, Bra tanmarkeringar men pälsen har ännu inte skiftat, till 
sin tunga silkighet utan är ännu bomullsaktig, Har också tungan utstickande rör sig väl 
priset är på grund av  att tungan sticker ut och att pälsen ärbomullsaktig. 
Very Good, jkk 4 
 
Zue Doggy-Booms Implied Highup Girl SE52684/2014 
Utm typ storlek o proportioner Ut huvud o uttryck bra bett, fin front, bra hals o skuldra 
bröstkorgdjup och längd utm vinklad bak bra tanmarkeringar på benen, utm silkighet på 
manteln, utm rörelser 
Exellent, jkk 1, ck btkl 3 
 
Unghundsklass tikar 
 
Debonaire’s Go Get Lucky SE27863/2014 
Utm typ storlek o proportioner Vackert välformat huvud, utm uttryck Fin front, bra hals o 
skuldra bröstkordjup o längd samt svansansättning, utm vinkling, härligt tung silkig päls 
som tyvärr börjar blekna, utm rörelser 
Exellent, UKK 1, ck 
 



 
 
 
Öppenklass tikar 
 
Keonomi’s It’s A Miracle SE53587/2012 
Utm typ storlek o proportioner Vackert huvud utm öron ögon o bett, fin front, utm hals o 
skuldra bröstkorgdjup o längd svansansättningen o vinklar, fina tanmarkeringar på ben 
utm tung silkig stålblå mantel utm guldtoner i i manteln utm rörelser 
Exellent, ökk 3 
 
Lafur’s Lovely Girl se32830/2010 
Deltager ej 
 
Leximus All About Me SE49435/2014 
Reslig tik av utm typ byggd på lite längre linjer, välskuret huvud bra ögon o bett Fiin front 
bra hals , skuldran kunde vara bättre tillbakalagd, välansatt svans Höga tanmarkeringar, 
bra tung päls ännu sotig rör sig med mkt höga frambensrörelser 
Exellent, ökk 2 
 
 
Ryttarvretens Just A queen SE25585/2011 
Reslig tik av utm typ välformat huvud bra öron lite stora ögon Tungan åker lätt ut, fin front, 
bra hals skuldran kunde vara bättre tillbakalagd, välvinklad bak, Runningtan i mantelfärgen 
vilket stör i övrigt utm färgen priset pga pälsfärgen och att tungan åker ut 
Very Good, ökk 4 
 
Sia-Star Starshine S40220/2009 
Utm typ byggd på lite längre linjer, välformat huvud bra ögon och bett,  fin front bra hals 
skuldra kunde vara bättre tillbakalagd, bra bröstkorgdjupl välansat svans, välvinklad, fin 
tung päls med bra djup för sin ålder rör sig med utm steg. 
Exellent, ökk 1, ck, btkl 4 , reserv cert 
 
Championklass tikar 
 
Bokellas December Dream SE12744/2012 
Reslig dam av utm typ välformat huvud bra ögon o bett fin front utm hals, o skudra 
bröstkorgsdjup och längd, välvinklad bak, bra tanmarkeringar,på benen, bra silkighet o 
tyngd i manteln  utm rörelser 
Exellent, chkk 3, ck,  
 
Ekspouzd tvinklin LIght SE20030/2012 
Utm typ storlek o proportioner välformat huvud utm uttryck bra bett, fin front, bra hals o 
skuldra, fint bröstkorgsdjup o längd, väl ansatt svans utm vinklar, fina tanmarkeringar p 
benen, utm lyster o tyngd på manteln  utm guldtoner i tanfärgen,  utm rörelser  
Exellent, chkk 4, ck  
 
Fly On The Me Nové Kasio SE41499/2013 
Utm typ storlek o proportioner välformat huvud, fint uttryck utm front , hals o skuldra, bra 
bröstkorgdjup o längd, härligt tung o silkig  päls med vacker stålfärg utm guldtoner i 
tanfärgen utm rörelser 
Exellent, chkk 1, ck, BIM 



 
 
 
Lil’s Exclusive Design SE22277/2011 
Utm typ storlek o proportioner välformat huvud, vackra ögon bra bett, bra hals o skuldra 
bröstkorgdjup o längd, välansat svans, välvinklad, fin färg o tung i manteln fina guldtoner i 
tanfärgen utm rörelser. 
Exellent,  
 
Nahtanoj’s Exclusive Living Dream SE37830/2011 
Utm typ storlek o proportioner, Nätt huvud bra öron, ngt stora öron, bra bett, Fin front, bra 
hals o skuldra bröstkorgdjup o längd, välansat svans, välvinklad bak, bra tyngd i manteln 
hade önskat mer guldschatteringar i tanfärgen, rör sig med fint steg 
Exellent,  
 
Pearlstring Jade Bliss SE10040/2013 
Utm typ storlek o proportioner välformat huvud vackra ögon bra bett lite slapp tunga, fin 
front bra hals o skuldra bröstkorgdjup o vinkling. Härligt tung stålblå manteln. Vackra 
guldtoner i tanfärgen ,rör sig väl 
Exellent,  
 
Pearlstring Princess SE38125/2012 
Utm typ storlek o proportioner ,vackert välformat huvud, utm uttryck, fin front, bra hals o 
skuldra bröstkorgdjup o längd, välvinklad bak, härligt tung päls med vackra guldtoner i 
tanfärgen 
Exellent, chkk 2, ck, btkl 2, reserv cacib 
 
Veteranklass tikar 
 
Belle France Du Gue De L´Adour S45416/2007 
Välformad veteran, härlig kroppskonstruktion, välformat huvud lite stora ögon, bra bett, 
välvinklad fram o bak, blending tan 
Exellent, chkk1 ck 
 
Uppfödarklass 
 
Siv Ögren, Årjäng, kennel Bokellas  
en uppfödargrupp homogen typ storlek o proportioner En uppfödare som är väl medveten 
om vad hon önskar 
UPPFKL 1 , HP 
 

 
 
2015-11-07 
Terrierklubben Stockholm 
Domare: Joakim Ohlsson 
 
Djakartas Splash And Dash SE42852/2015 
5 och en halv månad utmärkt helhet, korrekt huvud o uttryck. Välvurna öron, mörka 
välformade ögon.Valpbett, Tillräcklig hals, utmärkt kropp för åldern. balanserade vinklar , 
välburen svans, rör sig aningen underställt från sidan. Bästa Valp 1 



Vlpkl 1, hp 
 
Paasios Dancing Brooke Izabell SE29859/2015 
6 månader mycket välskuret feminint huvud, mörka korrekta ögon, bra nosparti, välburna 
öron, utmärkt hals o bröstkorg, tillräckligt förbröst,något knappt vinklad , rör sig för dagen 
något överbyggd o kort stegbak, lovande päls, välburen svans 
Vlpkl  1 
 
 

 
Västsvenska Terrierklubben Vårgårda 3/10 2015 
Domare: Henrik Johansson 
 
valpklass tikar 
 
Paasios Dancing Brooke Izabell SE29859/2015 
Mkt tilltalande 5 mån. Mkt vackert huvud. utm pigment, fina ögon o öron. God resning o 
rygglinje för åldern. Utm pälskvalitet, lovande tanfärg, Vacker jämnt stålblå m vacker 
avgränsning 
Vlpkl. 1, hp 
 
Paasios Dancing Disco Diva SE29856/2015 
Väl samlad tikvalp, sött huvud, fina öron, mörka ögon, utm pigment, utm toplinje o 
svansansättning, lovande färger o pälskvalitet 
Vlpkl 2 hp 
 
Unghundsklass hanar 
 
Elillott’s He’s A Magic Serenade SE29545/14 
Utm typ,  stilig reslig hane, vackert välburet huvud, mörk aögon, utm pigment, Härlig hals, 
skuldra, överarm o bröstkorg. Utm bakställ, Bär sig själv elegant, utm nyans i tanfärg, 
Bästa stålblå o pälskvalitet. Stilig 
Excellent, ukk 1, ck, bhkl 1, cert, BIR 
 
Championklass hanar 
 
Bokellas Function Force SE30098/2012 
Utm typ, Maskulin, Fina proportioner, Reslig elegant, vackert huvud, fina smår öron, utm 
pigment, mkt bra toplinje i stående men hålla rygglinjen bättre i rörelse. En tanke låg 
svansansättning, kunde röra sig mer koordinerat. förefaller problem m underlaget. mkt bra 
päls o färg 
Excellent, chkk 2, ck,  
 
Nisseliten’s King Of Hearts SE51160/2010 
Stilig mkt välbyggd, vackert maskulint huvud, utm pigment, dinaögon, håller topline väl i 
rörelser. Vackert stålblå och nyanserad tanfärg i huvud, ngt blek i sina ben 
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 2 
 
Juniorklass tikar 
 
Rosy Of Little Bunny Fu Fu SE10491/2015 



Utm typ- Feminin, utm storlek, Sött huvud, utm pigment, väl samlad i kontur, balanserade 
vinklar, kunde röra sig friare bak, hålla sin topline stramare, lovande tNFÄRG, BEHÖVER 
LITE TID O FINISH I SIN PÄLS 
Excellent, jkk 1,  
 
 
 
 
 
 
Unghundsklass tikar 
 
Elillott’s She’s A Magic Serenade SE29546/2014 
Utm typ, Mkt feminin, kort o samlad kompakt tik, reslig o elegant, perfekt rygglinje, allerta 
härliga rörelser, mkt fin attityd, utm pälskvalitet 
Excellent, ukk 1, ck, btkl 2, cert 
 
Sea Star’s Perfect Lady SE23967/2014 
Utm typ, mkt välkroppad, välskuret huvud, utm topline stående o i rörelse, balanserade 
vinklar, rör sig utmärkt, utm pälskvalitet, tanfärg kan behöva mera tid 
Excellent, ukk 2, ck,  btkl 4, reservcert 
 
Championklass tikar 
 
Bokellas December Dream SE12744/2012 
Utm typ, mkt stilig reslig tik, vackert nätt huvud, fina små öron, håller topline väl i rörelse, 
utm tanfärg, fin stålblå,silkig pälskvalitet 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1, BIM 
 
Pearlstring Jade Bliss SE10040/2013 
Utm typ, väl samlad, håller topline väl irörelse, välskuret huvud, fina små öron, kunde ha 
ngt mörkare ögonkantspigment, vacker hals, bra front, fast länd, utm bakställ, utm lyster o 
silkig pälskvalitet, fin tanfärg 
Excellent, chkk 2, ck, btkl 3 
 
Pearlstring Princess SE38125/2012 
Deltager ej, 
 
 

 
 
Sydsvenska terrierklubben BJUV 12/9 2015 
Domare: Siv Jernhake 
 
Unghundsklass hanar 
 
Elillott’s He’s A magic Serenade SE29545/2014 
Mkt trevlig hund, bra storlek, vackert huvud, mörka fina ögon, bra öron, utmärkt hals, bra 
rygg, välburen svans, mkt bra kropp för åldern, bra bakställ, vacker päls, fina färger, visar 
sig o rör sig utmärkt 
Excellent, ukk 1, ck, bhkl 3, cert 
 



Championklass hanar 
 
Footprints Christmas Candy SE13707/2011 
Vacker hund med härligt huvud o uttryck, välburna öron, vackra ögon, bra kropp, stabil 
rygglinje, bra front, välplacerad svans, härlig pälskvalitet, vackra klara färger, rör sig o 
visar sig med stil  
Excellent, chkk 2, ck, bhkl 2 
 
Nisseliten’s King Of Hearts Se51160/2010 
Sund o välbyggd hund av utmärkt klass, härligt huvud, mörka fina ögon, små välburna 
öron, utmärkt hals, skuldra , front, stark rygg, välburen svans, härligt välvinklat bakställ, 
välskött päls av utmärkt kvalitet, rena fina färger, går med utmärkt steg, Välvisad  
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1, BIR 
 
Juniorklass tikar 
 
Debonaire’s Go Get Lucky SE27862/2014 
Trevlig välutvecklad tik, vackert huvud fina ögon, mkt bra kropp, stark rygg, bra front, ännu 
ojämn i färgen men korrekt pälskvlitet, lite valpiga rörelser.  
Excellent, jkk 1 
 
Unghundsklass tikar 
 
Elillott’s She’s A magic Serenade Se29546/2014 
Feminin tik av utmärkt anatomi, härligt huvud, utmärkt uttryck, mkt bra hals, stark rygg av 
lagom längd, korrekt front, mkt bra bakställ, vacker päls somkan bli rikligare med tiden, 
sunda bra rörelser Bästa Unghund 
Excellent, ukk 1, ck, btkl 2, cert 
 
Championklass tikar 
 
Lil’s Exclusiv Design SE22277/2011 
Feminin tik, bra proportioner, vackert huvud, små fina öron, bra kropp, bra rygglinje, lång 
päls som är något sliten, kunde ha djupare färger, härliga rörelser,  
Excellent, chkk 3, 
 
 
 
 
 
Pearltring Princess SE38125/2012 
Elegant tik, mkt  vackert huvud, små öron, utmärkt hals, korrekt rygglinje, bra front, 
välvinklad bak, mkt vacker päls av god kvalitet, kunde ha jämnare bå färg, utmärkta 
rörelser 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1, BIM 
 

 
 
Wästmanlands Kennelklubb Västerås 2015-04-26 
Domare: Andrzej Kazmierski 
 



Valpklass Hanar 
Pearlstring Posh Pantomine SE59759/2014 
Brave puppymale with rhythmic movement, not so long in neck & shoulders but he 
is straight steady & high carried tail still waiting for coat  
Valpklass 1 
HP 
 
Valpklass tikar 
Leximus All About Me SE49435/2014 
Very nice puppy female with feeling & proudness. Exellent in style & in movement  
Best Puppy 
Valpklass 1 
HP 
 
Juniorklass Hanar 
Paul Crystal of The York SE15790/2015 
DELTAGER EJ 
 
Uno Special Nové Kasio SE52035/2014 
Small in format / propotional, still looking as very young . Arched back line but not in 
the movement wich is rhythmic & proper. Hair good in structure golden color very 
light still waiting for full development 
Exellent 
jkk 1 
 
Unghundsklass hanar 
Footprints Special Moment SE51890/2013 
Small in format with nice face view but short in the neck & shoulders. back 
horisontal, good set tail, coat sufficient, long but still nearly black. (However he has 
the time) Moves with soundness when he wants 
Very Good 
ukk 1 
 
Öppen klass hanar 
Rosengårdens Russian Diamond SE102221/2013 
Rather delicate short rectangle & more or less proper in structure. Neck & 
shoulders of medium length back straight. goes not every time with good 
coordinations today & his eyes too big and round for my taste. All the rest is 
exellent  
Exellent 
ökk 1 
 
Zue Doggy-Booms Gain Confidence SE11740/2013 
Quite Stylish. Very proper in type & proportions . Long  coat Exellent both colors 
Unfortunately he is not going on one line and some whay crossing over when 
coming 
Exellent 
ökk 2 



 
Championklass hanar 
Bokellas Function Force SE30098/2012 
Correct in type 6 size with big temperament even slightly ”crazy”  today which is 
disturbing him in full coordination. Middle long neck straight & short back, well set 
tail very long coat. Proper both colors, eyes rather rounded & little big for me in 
Swedish: visar idag ögonvitorna 
Exellent 
chkk 1 
CK 
bhkl 1 
BIM 
 
Royal Talisman Gagarin RKF3509270 
DELTAGER EJ 
 
Ryttarvretens How About To Kiss Me S11923/2009 
Good Quality male of medium format, very good proposional & attractive with long 
coat. Hpwever the blue color is very light. Moves properly but without necessary 
temperament. He´s lost lot of teeth ( He isn´t young). All the rest is ok! 
Exellent 
chkk 2 
Bhkl 3 
CK 
 
Veteranklass hanar 
Zue Doggy-Booms Le Livre d´Histoire S13978/2007 
Strong extremely masculine with middle long back . Straight back, moves rather 
freely. Has long straight coat but his blue color is very dark nearly black 
Bästa Veteran 
Exellent 
vkk 1 
CK 
Bhkl 2 
 
 
 
 
 
Juniorklass tikar 
Candy-Floss Care And Beauty SE39738/2014 
Very Brave young bitch with rythmic movements but with too short arms and 
shoulders. her back is straight & tail well set  
Exellent 
jkk 1 
 
Unghundsklass tikar 
 



Amore Bravo Germiona RKF3760501  
Small in format but extremely fem in expression with full ……….inside moves like a 
rocket. 
Exellent 
ungkk 1 
CK 
BTKL 2  
reserv.cert 
 
Rosengårdens Sweet Kiss SE58410/2013 
Correct in size type &general impression. Of medium format, feminin apperience. 
coat still a little bit to ???dull??? but it will come . should have better coordination in 
movement, all the rest is exellent.  
Exellent 
ungkk 2 
 
Öppenklass tikar 
 
Bokellas Call Me Complete SE22333/2013 
Not small one but feminine expression. Elegant……… ……….. Long in neck, short 
back dynamic step, attractive coat 
Exellent 
ökk 1 
ck 
cert 
BIR 
 
Lafur´s Lovely GIRL SE32830/2010 
corr. in type & size. Feminin expression not especialy long in neck & shoulders . 
corr in back  covered with long and straight coat. Today has a problem with 
movement coordination 
Very Good 
ökk 3 
 
 
 
 
Championklass tikar 
 
Bokellas December Dream SE12744/2012 
Of medium format Exellent in type & style. Well construkted only a little bit bent in 
loins, moves freely has flashy coat 
Exellent  
chkk 1 CK 
BTKL 3 
 
Nahtanoj`s Exclusive Living Dream SE378307/2011 



………… Extremely feminin in expression with middle long neck & compact body . 
Moves rythmicly , coat ok 
Exellent 
chkk 2 
ck 
 
Zue Doggy-Booms Blazing Hot Amore SE58?22/2011 
Very proper in type & style with nice long neck , corr back. with exc ??? ception of 
some ??what sloaping croup & rather low set tail Movement correct , coat long & 
flashy all the rest is exellent.  
Exellent 
chkk 3 
ck 
 
 

Skaraborgs Kennelklubb. Lidköping 20150502 
Domare: Dodo Sandahl 
 
Valpklass hanar  
 
Leximus Above The Sky SE ?????????? 
Bra huvud som kan än kan utvecklas lite aningen. Stora öron. Utm bett m 
stora tänder. Bra hals o skuldra. Fin topline. Välburen svans. Kroppen 
behöver ännu få mer volym. Mkt lovande päls o färg. Rör sig väl. Trevligt 
temperament 
Bästa Valp ! 
valpkl.1 hp 
 
Juniorklass hanar 
Paul Crystal Of The York SE15790/2015 
Välbyggt huvud utm bett. Vackra ögon utm hals o topline o svanssättning. 
Välform kropp som ännu behöver djupna. Lovande päls Rör sig väl men i 
emellanåt på två spår. Välvisad! 
Exellent 
jkk 1  
ck 
Bhkl 2 
cert 
 
Öppen klass hanar 
 
Footprints Zach SE61941/2010 
Bra huvud m vackert uttryck, Utm bett Ädel aningen kort hals. Utm topline Bra 
kropp som ännu kan få lite mer volym. Glad svans Utm päls o färg. Rör sig 
väl Drar upp länden aningen i rörelse 
Exellent 



ökk 1 
ck 
bhkl 3 
reserv cert 
reserv cacib 
 
 
 
 
 
 
Championklass hanar 
 
Debonaire´s Hold Me Now SE18192/2011 
Härligt välbalanserad med vackert huvud o uttryck. Utm bett. Härlig hals o 
resning. Utm stram toplinje Djup kort kropp m härlig rundning. Välvinkl. runt 
om Välburen svans. Fantastisk pälskvalitet utm färg. Rör sig flytande o sunt. 
Exellent 
chkk 1 
ck 
Bhkl 1 
CACIB 
BIR 
 
 
Öppen klass tikar 
 
 
Alma De Manvels Lux LOE2082715 
Utm huvud m uttrycksfulla ögon. Härlig hals o topline. Utm benställ. Bra kropp 
starkt ländparti. Utm päls i fin form  Rör sig parallellt m mkt attityd  
 
Champion idag ! 
 
Exellent 
ökk 1 
ck 
Btkl 1 
cert 
cacib BIM 
 
 
 
Perro Carral´s Dance With Me SE56560/2012 
Deltog ej 



 
 

Västsvenska terrierklubben i Vårgårda 20150503 
Domare: Harry Tast 
 
Unghundsklass Hanar 
 
Footprints Special Morning SE51888/2013 
Deltager Ej 
 

Öppen Klass Hanar 
 
Footprints Zack SE61941/2010 
4 år utmärkt typ och utställningskondition. korrekt bett , storlek, välformat huvud o 
vackra mörka ögon. Välansatta öron, korrekt front, kort bröstkorg, något lång i 
länden, bra bakställ och svansansättning, silkig marklång päls, ren tanfärg med 
vackra nyanser. Jämn färg på kroppen, rör sig bra bak med utåtvridna armbågar 
fram, stram rygglinje. CHAMPION !! 
Exellent 
ökkn1 
CK 
bhkl 1 
cert 
BIR 

 
Championklass Hanar 
 
Debonaire´s Hold Me Now SE18192/2011 
Deltager ej! 
 

Juniorklass tikar 
 
Perro Carall´s Just Because SE35450/2014 
11 mån bra storlek och korrekt kroppslängd för en tik, välformat huvud vackra 
mörka ögon brett ansatta öron bra pigment korrekt front välutvecklad rymlig 
bröstkorg silkig päls och vacker färg på kroppen Ren tanfärg rör sig med stram 
rygglinje 
Exellent 
jkk 2 
 
 
 
 
 
 
Rosy Of Little Bunny Fu Fu SE10491/2015 
10 mån utmärkt typ och storlek vacker reslig hals korrekt svansansättning ännu 
rund skalle välansatta öron välformade ögon bettet är ännu inte färdigt. God 



vinkling välutvecklad bröstkorg silkig glänsande päls på kroppen ännu sotig tanfärg 
välbalanserade effektiva rörelser 
Exellent 
jkk 1 
ck 
btkl 1 
cert 
BIM 
 
Öppen klass Tikar 
Pearlstring Jade Bliss SE10040/2013 
Deltager ej 
 
Championklass tikar 
Alma de Marvels Lux LOE2082715 
Deltager ej 
 
Pearlstring Princess SE38125/2012 
Deltager ej 
 

Sydsvenska terrierklubben Hörby 20150516 
Domare: Torsten Himmrich 
 
Juniorklass hanar 
 
Freeman Dark Luna SPKP8208 
Exellent type Very Good size & proportion Very good head & expression Very Good  
body, for his age very good angulations Very good coat and color Moves with a 
good drive 
Bästa junior! 
Exellent 
jkk 1 
ck 
bhkl. 2 
reservcert 
 
Magic Satellite´s Canadian Ceasar SE50793/2014 
Very good breed type Very good head & expression but need moor pigmentation 
Nice neck Upright in shoulders Needs more body Good angulation behind Very 
good coat & color Moves well but a bit close in front.  
Exellent 
jkk 2 
 
Måntassens Moon Wind Mr Cayenne SE45234/2014 
Small size Good head & expression Needs more neck Upright in angulations 
Needs more body Silky coat Good color for his age Need more drive 
Very Good 
jkk 3 



 
Championklass hanar 
 
Insider Of Bregadoon FI255467/12 
Exellent type Very good size & substance Exellent head & expression Exellent neck 
& top line Very good angulations Very good body Exellent coat & colors Moves with 
an exellent drive 
Champion idag Grattis 
Exellent 
chkk 1 
ck 
bhkl 1 
cert 
BIM 
 
 
 
 
Juniorklass Tikar 
 
Magic Satellite´s Canadian Chanel SE50792/2014 
Exellent type Very good head & expression Needs more neck Level top line A bit 
long in loin Very good angulations Good body & substance Very good coat & colors 
for her age Moves with a good drive  
BIM junior 
Exellent 
btkl 1 ( Annicas kommentar.. kan inte stämma de menar nog 1:a jkk) 
 
 
Perro Carall´s Say the Magic word SE43480/2014 
Very good breed type  Feminine head & expression Needs more neck Topline 
should be more level Upright in angulation Good body & substance for age Good 
coat & color for age Needs more drive  
Very Good 
jkk 2 
 
Öppen klass tikar 
Exellent breed type but too light in color Feminin head & expression Exellent top 
line & body proportions Very good angulations Silky coat more silver than blue in 
color Moves well 
Exellent 
ökk 2 
 
Pearlstring Jade Bliss SE10040/2013 
Exellent breed type Very good size & body proportions Feminine head & 
expression Nice neck& top line Very good body & substance Very good angulations 
Exellent coat & colors Moves with drive 
Exellent 



ökk 1 
ck 
Btkl 3 
reserv cert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Championklass tikar 
 
Perro Carall´s Dance With Me SE56560/2012 
Exellent breed type Exeelent size & substance Feminine head & expression Nice 
neck & top line Very good body proportions Very  good angulations Exellent coat 
Very good colors Moves well  
Exellent 
chkk 3 
ck 
btkl 4 
 
Nahtanoj´s Exclusive Living Dream SE37830/2011 
Exellent breed type Very good size & substance Feminine head & expression 
Exellent neck & top line Very good angulations Exellent coat & colors Moves well 
Exellent 
chkk 2 
ck 
btkl 2 
 
Yes Yes Dark Luna FI44380/14 
Exellent breed type Exellent size & body proportions Feminine head & expression 
Exellent neck & topline Exellent angulations Nice body Beautiful coat & colors 
Moves with an exellent drive Champion idag Grattis 
Exellent 
chkk 1 
ck 
Cert 
BIR 
 

Östergötlands kk Norrköping    20150816 

Domare: Charlotta Melin 
 
Juniorklass hanar 



 
Paul Crystal Of The York SE15790/2015 

Mkt stilig välkonstruerad junior. Välformat huvud, fina ögon, kunde ha bättre 

pigment. utm hals o resning. Rak o fin ö-linje. Välans svans, bra kropp för åldern, 

välvinklad o välgående, mkt lovande päls 

Excellent, jkk 1, ck,  bhkl 2, cert,   
 
Pearlstring Posh Pantomime SE59759/2014 

Välutv för sin ålder. fint huv o uttryck, bra hals, plan fin rygg, bra kropp för åldern, 

skulle önska lite mer höjd på benen, tillr vinkl runt om, rör sig utm, lovande päls.  

Excellent, jkk 2,  
 

öppen klass hanar 

 

Magical Charmer Tiger´s Jr Arty ESTO2666/12 

Utm storlek o prop, välformat huv, fina små öögon, utm hals stram rak rygg, välans 

svans, välkroppad, rör sig utm m bra attityd, fina chatteringar i tantecken, men 

ojämn färg i manteln. 

Excellent, ökk 1, ck , bhkl 3, reservcert, reservcacib 

 
 
Championklass hanar 
 

Debonaire´s Hold Me now SE18192/2011 

En fantastisk hund med en otrolig attityd !! 
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1, Cacib, BIR 
 
Sunachates Dancing With Desire LV29601/12 

Utm storlek o prop. Välformat huvud, utm uttryck, ngt knappt vinkl fram, skulle 

önska mer förbröst, stram rak rygg, väl ans svans. bra vinkl bak, rör sig parallellt m 

ett bra steg, bra färger för åldern, utm pälskvalitet.  

Excellent, chkk 2, ck, bhkl 4 
 
Juniorklass tikar 
 
Caatinga Podhalanska Kraina SE17273/2015 

fem. utm storlek, härligt huv o uttryck, ngt framskjuten skuldra, bra rygg, bra kropp 

för åldern, rör sig utmärkt, utm pälskvalitet, färg under utveckling 

Excellent, jkk 2 



 
 
Leximus All About Me SE49435/2014 

Tilltalande tik m härligt huv o uttr, utm hals o resning, srtam rak rygg, ännu ganska 

tunn i kroppen, välvinkl , rör sig m ett härligt drive, utm pälskvalitet, vacker färg på 

väg 

Excellent, jkk 1, ck , btkl 2, reserv cert 
 
Unghundsklass tikar 
 
Magical Charmer Charlotte  ESTO4163/13 

Utm storlek, välformat huv, fint uttryck, bra resning, rak rygg, välkroppad, ngt 

framskj skuldra, välans svans, rör sig parallellt m bra steg, bra päls, 

Excellent, ukk 2 Ck, btkl 3, reserv cacib 
 
Rus Mirian Style I Belive In You SE35869/2015 

Mkt tilltalande tik m härligt huv o uttryck, utm halsresning, rak rygg, välkroppad, utm 

vinklad runt om, rör sig m ett härligt steg, härlig pälskvalitet 

Excellent, ukk 1, ck, btkl 1, cert, cacib, BIM 
 
Sunachates Liana Beauty LV33366/14 

liten mkt fem tik, utm huv o uttryck, aning framskj skuldra, bra rygglinje, välkroppad 

, välans svans, välvinkl bak, rör sig parallellt m ett utm steg, utm pälskvalitet. 

Excellent, ukk 3, ck,  
 

Öppen klass tikar 

 

Lafur´s Lovely Girl SE32830/2010 

Ganska bra huvud, fina ögon, ngt brett ställda öron, skulle önska mer hals o 

resning, knappt vinklad fram, mkt välkroppad, välans svans, tillr vinklar bak, bra 

schatteringar i tantecken, men önskar mer lyster i manteln o renare blå färg, rör sig 

lite oregelbundet 

Very Good, ökk 1 

 
 
 

Stockholms kennelklubb Täby 2015- 08- 23 
Domare: Marja Salminen 
 
Valpklass tikar 



 
Rigair Lacosta Lux SE26142/2015 
/ mån tikvalp av utmärkt typ. Vackert huvud m fina ögon o uttryck, bra hals o kropp, 
Tanfärg på rätta ställen, kroppen ännu svart men kvalitet, välvinklad fram o bak. Fin 
svans, rör sig mkt bra , fint temperament, mkt lovande Bästa Valp ! 
Valpkl. 1, hp 
 
juniorklass hanar 
 
Pearlstring Posh Pantomime SE59759/2014 
Utmärkt typ, mkt bra tanfärg på kommande samt kroppspälsen har tendens till rätt 
färg, mkt välvinklad fram o bak, vackert huvud, bra ögon, ännu smal i fronten samt i 
kroppen, rör sig mkt bra, trevligt temperament, visar sig bra, saknar bara tid, päls 
samt kropp så blir resultatet fint 
Excellent, jkk 1,  
 
öppen klass hanar 
 
Zue Doggy-Booms Gain Confidence SE11740/2013 
Utmärkt typ, vackert huvud o uttryck, kunde ha lite längre hals, fin färg på 
kroppspälsen, några tanfärger lite ljusa, mkt bra kropp, välvinklad, rör sig mkt bra, 
fint temperament 
.  Champion idag! 
Excellent, ökk 1, ck, hhkl 2, cert 
 
veteranklass hanar 
 
Zue Doggy-Booms Le Livre d´Histoire S13978/2007 
Utmärkt typ, bra proportioner på huvudet, ljusa ögon som är aningen svullna, 
tillräcklig hals, fin kropp, utmärkt päls precis rätta färger samt tanfärgen, mkt bra 
svans, rör sig m entusiasm , fint temperament, Bästa veteran  
Excellent, vekk 1, ck, BIM 
 
Juniorklass tikar 
 
Caatinka Podhalanska Kraina SE17273/2015 
Utmärkt typ, vackert huvud, bra ögon, rätt tanfärg men kroppspälsen är randig samt 
nästan silverfärgad, bra kvalitet, välvinklad fram o bak, rör sig bra, jag hoppas att 
hon ändrar ännu kroppsfärg till metallfärg 
Excellent, jkk 2,  
 
Zue Doggy-Boms Implied Highup Gilrl SE52684/2014 
Liten mkt välbyggd tik av utmärkt typ, vackert huvud o uttryck, rätta tanfärger samt 
rätt pälsfärg kommande, parallellt vinklad fram o bak, rör sig med bra påskjut, fint 
temperament  
Excellent, jkk 1,  
 
unghundsklass tikar 



 
Bokellas British Brilliance SE16515/2014 
Utmärkt typ, vackert huvud uttrycket borde vara mer intensivt, ganska bra hals, bra 
kroppsfärg men tanfärgen för ljus, välvinklad fram o bak, välskött päls i rätt kvalitet, 
rör sig bra, kunde ha lite mer temperament  
Excellent, ukk 1 
 
Öppen klass tikar 
 
Begizis Fancy Fidell SE57417/2011 
utmärkt typ, vackert huvud, ganska stora öron , tillräcklig hals, bra kropp, aningen 
för tjock idag, välvinklad fram o bak,  välskött rätt färgad päls, rör sig mkt bra, 
svansen kunde sitta högre 
Excellent, ökk 1, ck 
 
Keonomi´s It´s A Miracle SE53587/2012 
Bra proportioner, bra huvud men tiken visar tungan hela tiden, tillräcklig hals, bra 
kropp, fin färg, silkeslen päls, rygglinjen borde vara rakare, rör sig bra, andas 
ljudligt i hettan 
Excellent, ökk 3 
 
Pearlstring Pearls For Girls SE34173/2013 
Deltager ej 
 
Ryttarvretens Just A Queen SE25585/2011 
Utmärkt typ med bra proportioner, bra hals o kropp, rätt tanfärg på rätta ställen men 
i kroppspälsen alltför mkt brunt, välvinklad fram o bak, rör sig bra, aningen nervöst 
beteende på bordet , pga blandad kroppsfärg blir priset 
Very Good , ökk 4 
 
Sia-Star Starshine S40220/2009 
utmärkt typ, bra proportioner på huvudet, intensivt uttryck, bra hals o kropp , 
välvinklad, fram o rakare bak, rör sig mkt bra, välskött silkeslen päls, rygglinjen 
kunde vara stramare när hon står. Champion idag 
Excellent, ökk 2 ck, cert 
 
Championklass tikar 
 
Fly On The Me Nové Kasio SE41499/2013 
Utmärkt typ, vackert huvud samt uttryck, kunde ha aningen längre hals, rätta färger 
samt rätt pälskvalitet, parallellt vinklad fram o bak, bra svans, rör sig mkt bra även 
som stående mkt rastypisk 
Excellent, chkk 2, ck btkl 3 
 
Nahtanoj´s Exclusive Living Dream SE37830/2011 
Utmärkt typ, bra huvud med vackert uttryck, bra hals o kropp, korrekt tan och 
kroppsfärg, silkeslen päls, välviklad bra kropp, rör sig bra, både som stående och 
gående, mkt york 



Excellent, chkk 3, ck, btkl 4 
 
Pearlstring Princess SE38125/2012 
Utmärkt typ, ytterst vackert huvud o uttryck, bra hals, fina färger, silkeslen rak päls, 
välvinklad fram o bak, bra kropp, rör sig med entusiasm, fin tik 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1, BIR 
 

Överkalix 20150823 

Domare: Yana Cavrilova 
 
unghundsklass Hanar 
 
Acela s Most Of Love  Benoni SE10283/2014 
Good size and format, nice head, good front , topline is in moving not straight, 
today black colour , tail not up in movement 
Very Good ukk 1 
 
Championklass hanar 
 
Gudyork Showman SPKP7768 
Little big size, nice colour, nice coat , in moving crossing over in front 
excellent, chkk 2 ck, bhkl 2 
 
Zue Doggy-Booms Debut Pour Le Valet SE31625/2012 
Very Elegant, nice head, good pigment, good front, good moving 
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1, BIM 
 
Juniorklass tikar 
 

Rosengårdens Return To Sender SE51320/2014 

Harmonical, nice head, good front, good angulation long nails, good, moving, 
short coat 
Excellent, jkk 1 
 
Unghundsklass tikar 
 
Acela s Most Of Love Beatrice SE10287/2014 
Small bitch, too short coat for show, good format, good, texture of coat, not 
corr feet 
Very Good, ukk 3 
 
Amynatas Verified For You SE53188/2013 
Small girl, nice colour, little short neck, crosses over a little in front when 
moving, tail not up in moving 



Excellent, ukk 2, ck,  
 
 
 
 

Elillott´s She´s Got The Magic SE29542/2014 

Nice bitch, good front, good angulation, good pigment, good moving, little, 
long nails 
Excellent, ukk 1, ck, btkl 3, reservcert 
 
Paasios Color Of Joy SE14763/2014 
Good size and format, nice head, black colour, five toes behind, good moving 
Very Good, ukk 4 
 

Öppen klass tikar 

 
Ryttarvretens Hard To Love Me S11926/2009 
Good size and format, good head, good coat, good angulation, good topline, 
good moving 

Excellent, ökk 1, ck,  

 
Championklass tikar 
 
Amynatas Taking Off Tonew Adventure SE50177/2011 

Good size and format, good colour, ?…..?  eyes, good front, good angulation, 

good moving 
Excellent, chkk 3, ck, btkl 4 
 
Gudyork Primrose SPKP7722/14 
Very nice bitch, very nice head, nice front, nice colour,  nice moving,  
Excellent, chkk 2, ck, btkl 2 
 
Sirdaniels Celin Dion FI24676/12 
Very nice bitch, good balance, nice presentation, good moving.  
Sv Champion today 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1, cert, BIR 
 
 

20150913 
Gästriklands KK Sandviken  
Domare: Igor Vyguzov 
 
Juniorklass hanar 



 
Paul Crystal Of The YorkSE15790/2015 
Very nice type. Good condition. Exellent head. sweet expression. Correct ears. Excellent 
topline. Excellent tail set and carriage. Good coat texture. typical colours. typical för age.  
Excellent, jkk 1 ck, bhkl 1, cert, BIR 
 
Unghundsklass hanar 
 
FootprintsSpecial Moment SE51890/2013 
Nice type. Medium size. could be more up in front. Too long in loin. Big ears. Sweet 
expression. Loin should be more straight. Could should be more silky. Steel could be more 
light.  
Excellent, ukk 1 ck, bhkl 3, reservcert, reservcacib 
 
Championklass hanar 
 
Zoo Doggy-Booms Gain Confidence SE11740/2013 
Correkt type. little bit too long in body. Very nice head. Little bit sloped croup. Correct coat 
and colour. Needs a little bit more attitude in movement 
Excellent, chkk 1 ck, bhkl 2, Cacib 
 
Juniorklass tikar 
 
Leximus Arctic Sky SE49436/2014 
Nice type, correct body construction, enough substance, Very nice head. good expression. 
Little bit straight in front, Correct coat texture and colours, General good size, proportions 
Excellent, jkk 1, ck, btkl 3,  
 
Zomilis Qiara SE29240/2014 
Medium size. Short on legs. could be in better show condition, too big ears, topline should 
be straighter, could have better colour and long silky coat. 
Very Good, jkk 2 
 
Öppen klass tikar 
 
Begizis Fancy Fidell SE57417/2011 
More than medium size, little bit fat, Too big ears, could be set better, Could have more 
sweet expression, and longer coat on muzzle, coat could be more silky 
Very good,  
 
Cristal Glory Ma Chere Beatriche SEESTO4092/13 
Correct type, A little bit long i body, too long i loin, very nice head with good expression, 
could be straighter interline, correct colours  
Excellent, ökk 1, ck, btkl 1, Cert, Cacib BIM 
 
 
Keonomis It´s A Miracle SE53587/2012 
Could have more closed bite, correct size, nice head, long in loin, topline could be 
straighter. Steps could be longer and have more attitude in movement 
Excellent, ökk 3, ck, 
 
Rus Mirian Style I Belive In you SE35869/2015 



Nice type, medium size, in good condition, excellent head, Coat and muzzle should be 
longer. Good movement, silky coat 
Excellent, ökk 2, ck, reserv cert, reserv cacib, btkl 2 
 
Ryttarvretens Just A Queen SE25585/2011 
Nice type, more than medium size, too long muzzle, could have better expression, 
movement ok, Could have cleaner steel colour 
Excellent, ökk 4, 
 
Championklass tikar 
 
Fly On The Me Nové Casio SE41499/2013 
Bite on the limit, nice head, but too short and narrow muzzle, good substance, good 
movement, very good coat long and good colours, moved well 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 4 
 
Nahtanoj´s Exclusive Living Dream SE37830/2011 
Deltager Ej 
 

20150913 
Sydskånska kennelklubben Eslöv 
Domare: B. Blidh von Schedvin 
 
Måntassens Moon Wind Mr Cayenne SE45234/2014 
Välformat huvud, bra öron o uttryck, bra hals o rygglinje, tillräcklig kropp för åldern, bra 
benstomme, välvinklad bak, päls o färg i utveckling. behöver lite mer tid, 
Excellent, jkk 1, 
 
Championklass hanar 
 
Debonaire´s Hold Me Now SE18192/2011 
En fantastisk yorkshireterrier till alla delar, vackert huvud, härligt uttryck o attityd, utm. 
linjer, välkroppad, välvinklad, välgående, visas i utmärkt kondition 
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1, BIR 
 
juniorklass tikar 
 
Debonaire´s Go Get Lucky SE27862/2014 
Kort kompakt välkroppad juniortik, välformat huvud, fint uttryck, bra överlinje, välansat 
svans, välutvecklad kropp, bra benstomme o vinklar, bra pälskvalitet, bra färg på kroppen, 
lite ljus tanfärg 
Excellent, jkk 1, ck, btkl 2, cert 
 
Magic Satellite´s Canadian Chanel SE50792/2014 
Feminit huvud lite  tunn  nos, tillräckligt hals, aningen lång i kroppen, tillräcklig bröstkorg, 
fin benstomme, normala vinklar bak, bra päls för åldern, bra färger 
Excellent, jkk 2,  
 
Stormbringer Ceres SE46929/2014 
Deltager ej 
 
Championklass tikar 



 
Pearlstring Jade Bliss SE10040/2013 
Välbalanserad, typisk tilltalande championtik m vackert huvud o uttryck, utm överlinje, 
välutvecklad kropp , bra benstomme o vinklar, rör sig väl, vacker päls o fin färg 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1 BIM 
 

Smålan-Ölands kk Öland 20150905 
Domare: Moni Vikner Stafberg 
 
Unghundsklass hanar 
 
Elillott´s He´s A Magic Serenade SE29545/2014 
Tilltalande helhet. Utm huvud m fina rasdetaljer. Tillräcklig substans för 
åldern. Fin skuldra o front, vacker päls, kommande ren fin färg, Fina rörelser 
från sidan, Trevligt temperament 
Excellent, ukk 1, ck, bhkl 2, Cert 
 
Championklass Hanar 
 
Footprints Christmas Candy SE13707/2011 
Fin Championhane som utstrålar värdighet, utm huvud, Härligt uttryck, Fin stl 
o substans, Harmoniska vinklar, vacker färg o päls. Flyter fram i ringen 
Excellent, chkk1, ck, bhkl 1, BIM 
 
La Flor Tierna Nice Looking Nikolas RKF3361082 
Deltar ej 
 
Juniorklass tikar 
 
Magic Satellite´s Canadian Chanel SE50792/2014 
Lovande juniortiksom ännu ger ngt valpigt intryck. Feminint huvud o uttryck. 
Passande benstomme, Päls i kommande, utm kvalitet o färg, Bra rörelser för 
åldern. Behöver stabilisera sig fram, Söt tik som behöver mkt tid.  
Excellent, jkk 1, 
 
Unghundsklass tikar 
 
Elillott´s She´s A Magic Serenade SE29546/2014 
Tilltalande helhet, Ultrafeminint huvud, Härligt uttryck, Vacker hals o överlinje, 
Välvinklad, Vacker päls i kommande, Bra substans för åldern, Bär upp sig fint 
i rörelse 
Excellent, ukk 1, ck,  btkl 2, reservcert,  
 
Perro Carall´s Born Wild SE12721/2014 



utm helhet, feminint huvud o uttryck, vackra ögon, kroppen ännu i utveckling, 
tillräckligt vinklad runt om, vacker päls i kommande, behöver ännu stärka 
rygglinjen i rörelse annars goda rörelser för åldern 
Excellent, ukk 3,  
Sea Star´s Perfect Lady SE23967/2014 
Utm helhet, härligt huvud o uttryck, tillräcklig substans för åldern, harmoniska 
vinklar, vacker päls i kommande, härliga rörelser för åldern, härligt 
temperament 
Excellent, ukk 2, ck, btkl 3 
 
Championklass tikar 
 
La Flor Tierna La Musica RKF3185365 
Fantastisk champ. tik, väl värd sin titel, ultra feminint huvud m vackra 
nosdetaljer, välbalanserad och harmonisk rakt igenom, flyter fram i ringenm 
härlig attityd , därtill en underbar päls, Championat 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1, cert, BIR 
 

20151010 
Svenska Terrierklubben Njurunda  
Domare: Moni Vikner Stafberg 
 
Championklass hanar 
 
Zue Doggy-Booms Blazing Latin Charm SE58521/2011 
Mkt vacker Ch-hane med stor värdighet o integritet. Mkt, välformat huvud m utmärkta 
rasdetaljer. Utmärkta käkar, vackra ögon, välburna öron. Välbalanserad  i kropp o vinklar. 
flyter fram i ringen. utmärkt päls.  
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1 BIM 
 
Veteranklass hanar 
 
Stavregårdens Yorker Atomic Swing S49776/2006 
Mkt tilltalande veteran av utmärkt kvalitét o helhet. Mkt fin siluett o hållning. Vackert huvud 
fint uttryck. Välburna öron. Balanserad kropp o vinklar. Härlig päls. Fin nyans Rör sig 
utmärkt . Bästa Veteran ! 
Excellent, vkk 1, ck, bhkl 2 
 
Zue Doggy-Booms Le Livre d´Histoire S13978/2007 
Tilltalande vateranhane i utmäkt kondition. Mkt vackert huvud. Fiint uttryck. Bra käkar. 
Välburna öron. Bra substans. Normala vinklar. Rör sig med resning. I vacker färg o päls  
Excellent, vll 2, ck, bhkl 3 
 
Juniorklass tikar 
 
Candy-Floss Care And Beauty SE39738/2014 
Söt juniortik. Feminint huvud vackra ögon , små fina öron, Bra käkar, Bra kropp för åldern. 
Normala vinklar. Välutvecklad päls för åldern i fin färg. Rör sig med resning 
Excellent, jkk 2, ck, btkl 3, reservcert 



 
Excellent Lyxz Bling-Bling SE55686/2014 
Söt, lite osäker tik, Femint huvud med fina rasdetaljer. Ännu ngt valpig i sin utveckling 
även i pälsen. Rör sig bra från sidan. Ännu ett ngt valpigt och outvecklat uttryck.  
Very Good, jkk 3 
 
Zue Doggy-Booms Implied Highuo Girl SE52684/2014 
Söt juniortik med fin resning. Feminint huvud o uttryck. Välburna öron, Bra kropp för 
åldern. Balanserade vinklar. Päls på utveckling. Rör sig riktigt ärtigt 
Excellent, jkk 1, ck, btkl 2, cert, 
 
Championklass tikar 
 
Gudyork Primrose SPKP7722/14 
Mkt tilltalande ch-tik i sina bästa år. Mkt feminin huvud med flera fina rasdetaljer. 
Balanserad i sin kropp o sina vinklar. Fantastisk pälskvalitet o färg. Utmärkt resning 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1, BIR 
 
 

2015-11-01 
Småland Ölands KK Växjö  
Domare: Magnus Hagstedt 
 
Unghundsklass hanar 
 
Ellilott´s he´s A Magic Serenade SE29545/2014 
Tilltalande modell o helhet, vackert huv o uttryck. Aningen långt nosparti. utm kropp o 
bröstkort. Stark rygg väl ansatt o buren svans, utm rörelser. välpresenterad utm kondition.  
Excellent, ukk 1, ck, bhkl 3, cert 
 
Championklass hanar 
 
Bokellas Funktion Force SE30098/2012 
Tilltalande helhet. Vackert huvud o uttryck. utm proportioner o vinklar Stabilt bakställ utm 
rygg o överlinje. väl ansatt o buren svans. utm rörelser. Vacker typisk päls. Fina färger. 
Excellent, chkk 2, ck, bhkl 2, reserv cacib 
 
de Marie Didis Adorable Boy FI44982/13 
Tilltalande helhet, ngt högställd. sött huvud o uttryck. Skulle önska stabilare vinklar fram o 
bak.  Utm rygg  o överlinje. väl ansatt o buren svans. utm pälskvalitet. skulle önska ngt 
starkare färger. Väl presenterad. utm kondition.  
Excellent, chkk 4, ck, reservcert 
 
Debonaire´s Hold Me Now SE18192/2011 
Synnerligen övertygande helhet o rastyp. Idealisk balns o helhet. Underbart huv o uttryck 
Stabil konstruktion. Utm kropp, stabila vinklar. Underbara rörelser med fantastisk 
utstrålning och attityd. utm päls, föredömligt presenterad.  
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1, cacib, BIR 
 
Nisseliten´s King Of Hearts SE51160/2010 
Tilltalande balans o helhet. vackert huv o uttryck, utm kropp o bröstkorg. Stark överlinje. 
utm rörelser. Fint steg o resning. Vacker välskött päls. Skulle önska ngt starkare färger.  



Excellent, chkk 3, ck, bhkl 4,  
 
Elillott´s She´s A Magic Serenade SE2954872014 
Tilltalande modell o helhet. Feminin , sött uttryck. Aningen långt nosparti, utm kropp o 
bröstkorg. Övertygande rörelser med stabil rygg o naturlig resning , utm pälskvalitet , 
välvisad. utm kondition 
Excellent, ukk 1, ck, btkl 3, cert 
 
Magic Satellite´s Canadian Chanel SE50792/2014 
Deltager ej 
 
Championklass Hanar 
 
Bokellas December Dream SE12744/2012 
Övertygande helhet, sött huv o uttryck, balanserade vinklae fram o bak, stark rygg, väl 
ansatt svans, utm pälskvalitet o färg, utm rörelser, välpresenterad i utm kondition 
Excellent, chkk 1, ck, btkl 1, cacib BIM 
 
de Marie She Is The Only One FI27964/12 
Utm helhet, sött huv o uttryck. Skulle önska ngt mer vinklar fram . Ngt upprätt framparti. 
Stark rygg, väl ansatt o buren svans. utm rörelse, väl presenterad. Aningen högt hull, utm 
päls 
Excellent, chkk 3, ck, reservcert 
 
Lil´s Exclusive Design SE22277/2011 
Tilltalande balans o helhet, skulle önska stabilare vinklar fram o bak, sött huv o uttryck. 
Stark rygg utm rörelser från sidan Kunde vara stabilare fram o tillbaka. Vacker välskött 
päls. Charmerande mentalitet, utm kondition 
Excellent, chkk 2, ck, btkl 2reserv cacib 
 
Pearlstring Princess SE38125/2012 
Deltar ej 

20151011 
Sundsvall 
Domare; Carl Gunnar Stafberg 
 
Unghundsklass hanar 
 
Paul Crystal Of The York SE15790/2015 
Utm helhet, Utm huvud uttryck. Fina ögon. Bra bett. Utm topline. Bra svans. Bra kropp Bra 
päls Bra steg 
Excellent, ukk 1, ck, bhkl 4, reserv cert, reserv cacib 
 
 
 
Championklass hanar 
 
Bonoks Etual Showman For Ever RKF2778005 
Utm helhet. Liten hane. Utm huvud o uttryck. Fina ögon, utm topline. Välburen svans. utm 
päls/färg. Utm rörelser 
Championat. Congrats! 
Excellent, chkk 1, ck, bhkl 1, cert, cacib, BIR 



 
Camparis Hollywood Hills RO11427350 
Deltager ej 
 
Gudyork Showman SPKP7788 
Utm helhet. Fint huvud o uttr,. Bra bett, Fina ögon, Bra ö- linje. Välutv. kropp. Bra pälskval. 
Rör sig bra 
Excellent, chkk 2, ck 
 
Zue Doggy-Booms Blazing Latin Charm SE58521/2011 
Utm helhet. Fint huvud. Bra uttr. Bra hals, kan ha stramare rygglinje. Bra pälskvalitet. Bra 
färg 
Excellent, chkk 3, ck,  
 
Veteranklass hanar 
 
Stavregårdens Yorker Atomic Swing S49776/2006 
9Årig veteran. Bra strl. utm strl. Fint huvud o uttr. Fin ö-linje. Rör sig bra . Bra kropp.  
BIR-Veteran 
Excellent, vkk 1, ck, bhkl 2 
 
Zue Doggy-Booms Le Livre d´Histoire S13978/2007 
Utm helhet. Fint huvud. Aning kort hals. Bra rygg/svans/pälskvalitet. Rör sig bra 
Excellent, vkk 2, ck, bhkl 3 
 
Juniorklass tikar 
 
Excellent Lyxz Bling-Bling SE55686/2014 
Lite försiktig, liten tik m femint huvud, Bra ögon, Lite kort hals, bra rygg, bra pälskvalitet 
men behöver klarna färgen, Rör sig ok. Behöver tid 
Very Good, jkk 2, 
 
Zue Doggy-Booms Implied Highup Girl SE52684/2014 
Utm helhet. Fint fem huvud. Bra uttr, Bra hals/rygg. Bra kropp f åldern. Rör sig bra , bra 
pälskval. Färg på G. 
Excellent, jkk 1, ck 
 
Unghundsklass tikar 
 
Candy- Floss Care And Beauty SE39738/2014 
trevlig helhet. Fint fem huvud. Bra bett fina ögon. Bra hals/rygg, ngt underställd ba. Bra 
pälskvalitet Bra färg f åldern 
Excellent, ukk 2 
 
Rosengårdens Sweet Kiss SE58410/2013 
Utm helhet. Fint huvud o uttr. Bra ö-linje. Bra kropp utm pälskvalitet. Rör sig med stil. 
Härligt temperament  
Excellent, ukk 1, ck 
 
Öppen Klass tikar 
 
Bonoks Etual Zhasmin Gold Star RKF3745671 



Utm helhet. Fint huvud o uttr. Utm ö-linje. Bra svans. Utm päls och färg. Rör sig mkt bra , 
men ibland är pälsen i vägen. 
Excellent, ökk 2, ck, btkl 4 
 
Keonomis It´s A Miracle SE53587/2012 
Utm helhet. Fint huvud o uttr. Bra kropp, utm toplinje. Utm päls o färg. Rör sig mkt bra 
Excellent, ökk 1, ck, btkl 3, reservcert 
 
Ryttarvretens Just A Queen SE25585/2011 
Utm helhet. Bra huvud lite utstående ögon. Bra hals o rygg. Bra kropp Lite rak bak. Bra 
pälskvalitet 
Excellent, ök 3. ck 
 
Championklass tikar 
 
Fly On The Me Nové Kasio SE41499/2013 
Utm helhet. Fint tikhuvud m bra uttr. Bra bett. Mörka ögon. Kort hals. Bra rygg/kropp. Utm 
päls/färg Rör sig bra 
Excellent, chkk 4, ck 
 
Gudyork Primrose SPKP7722/14 
Utm helhet. Utm huvud. Bra uttr/hals/rygg. Bra kropp. Ngt rak bak, utm päls. Rör sig bra 
Excellent, chkk 2, ck, btkl 2, reserv cacib 
 
Rus mirian Style I Belive In You SE35869/2015 
Utm helhet o huvud fint uttr. Utm hals/rygg. Bra kropp o pälskval. Utm rörelser 
Excellent, chkk 1, ck, cert, cacib, BIM 
 
 
 
 
Sweet Chanel´s Something Special NO36178/13 
Utm helhet. Fint tik-huvud m fint uttr. Utm hals/rygg . Bra svans o kropp. utm päls o färg 
Rör sig mkt bra 
Excellent, chkk 3, ck 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 


