
 

     res för ev fel 
Nordic Show Wästmanlands Kennelklubb, Västerås 2018 0721 
Domare: Torbjörn Skaar 
 

Hund  
Unghundsklass 
.JV-17 SE JV-17 Debonaire´s Thrill Me Now SE 57841-16 
Mkt bra huvud o uttryck mörka ögon, mkt bra nosparti o skalle, mkt bra hals orygglinje välvinlad fram o 
bak, utm pälsstruktur, mkt bra färg, rör sig väl. Väl presenterad. 
Ex, 1,CK,BHKL4, R-cert 
 
Keonomis Remember Me SE58021/2016  
Deltar ej 
 
Zue Doggy Booms Oui Il Vaut de LÓr Se59349/2016  
Mkt bra huvud o uttryck mörka ögon mkt bra hals bra kropp o rygglinje mkt bta vinklar fram o bak utm 
pålskvalitet önskar djupare tan bra färg. 
Ex, 2, CK. 
 
Öppen klass 
Djakartas Splash And Dash SE42852/2015 
Välbalanserad helhet m mkt bra huvud o uttryck mörka ögon mkt bra skalle o nosparti välburna öron, 
mkt bra hals o rygglinje, utm kropp välvinklad fram o bak, utm päls o färg, rör sig väl. Välpresenterad. 
Ex, 1,CK BHKL 2, Cert, NORDIC R-Cert. 
 
Ryttarvretens Maestro Jump For You SE35810 
Bra huvud o uttryck mör.. ögon bra hals kunde ha stramare rygg bra vinklad fram o bak önskar en 
djupare tan men har bra blåfärg behöver mer träning för att visa sina förtjänster ej i bästa 
pälskondition. 
2. 
 
Championklass 
SUCH Paasios Exclusive Happy Feet SE13812/2016 
Bra huvud o uttryck, mörka ögon bra hals önskar stramare topline br vinklar fram o bak men vid i 
armbågarna bra blå färg önskar djupare tan rör sig m bra steg men får ej upp svansen. 
Very good, 2. 
 
.UCH FI UCH NO UCH NORD JV-15 RS CH UCH Paul Crystal Of The York SE15790-2015 
Bra huvud o uttryck mörka ögon, bra hals önskar stramare topline bra vinklar fram o bak men vid i 
armbågarna. Bra blå tanfärg önskar djupare tan rör sig m bra steg men får ej upp svans. 
Ex,1 CK, BHKL 1, NORDIC Cert, BIR. 
 
Veteranklass 
CIB & NORD UCH DK & EE CH FI UCH NO UCH NORD VV-15 SE VV-14….-17 Sue Doggy Booms  
Le Livre d´Histoire S13978-2007  
12-årig veteran med mkt bra huvud o uttryck mörka ögon bra hals o rygglinje välvinklad fram o bak, 
utm kropp Fantastisk päls för sin ålder. Välvisad. Bästa veteran ! 
1, CK, BHKL 3. 
 

Tik 
Juniorklass 
Bokellas Every Sixth Time SE26218-2017 
Väl balanserad mkt bra huvud o uttryck mörka ögon, bra hals väl vinklad fram o bak utm kropp, päls o 
färg rör sig väl. Välpresenterad. 
Ex, 1, CK, BTKL 4, Cert. 
 
Djakartas Lolita Lempicka SE58908/2017 
Mkt bra huvud o uttryck välburna öron mörka ögon bra hals välvinklad fram o bak Utm kropp, bra päls 
struktur men ej färdig i päls o färg, m bra för åldern, rör sig med bra steg. Välpresenterad. 
Ex, 2. 
 



 

….poria Ria Novè Kasio SE28927/2018 
Deltar ej. 
 
….gghamra Alisa Crystal SE52438/2017 
Mkt bra huvud o uttryck Väl burna öron, bra hals välvinklad fram o bak, mkt bra kropp, kunde ha lite 
mer glans i päls o lite mer blå lyster, bra tan rör sig mkt bra steg. Behöver mer självförtroende för att 
visa sina förtjänster. 
Very good, 4. 
 
Paasios Fast N Impressed SE24317/2017 
Välbalanserad helhet. Mkt bra huvud o uttryck, bra hals, kropp, vinklar fram o bak önskar stramare 
helhet, för dagen ej helt färdig i färg, rör sig väl. Välpresenterad. 
Èx, 3. 
 
Unghundsklass 
…rpets Yorkie Amazing Ayla SE20433-2017 
Mkt bra huvud o uttryck mörka ögon välburna öron bra hals bra kropp välvinklad fram o bak, bra lyster 
i päls bra färger. 
Ex, 3. 
  
Zue Doggy-Booms Pearly Hot Delights SE59347/2016 
Mkt vackert fem. Huvud u uttryck välburna öron, m bra hals välvinklad fram o bak, utm kropp, härlig 
stålblå lyster i pälsen bra tan-tecken, rör sig väl. Välpresenterad. 
Ex, 1 CK,R-Cert. 
 
…eetzayorx La Vita È Bella Cuatro SE10230/2017 
Mkt bra huvud o uttryck mörka ögon välburna öron vacker hals o rygglinje utm. kropp, välvinklad fram 
o bak Mkt bra päls o färg. Rör sig väl Välpresenterad. 
Ex, 2 CK. 
 
Öppenklass 
Leximus Charming Daisy SE 42398/2016 
Mkt bra huvvud o uttryck mörka ögon välburna öron bra hals, välvinklad fram o bak Kunde ha lite mer 
kroppsdjup o förbröst lågt ansatt svans bra päls o färg, Kunde vara lite stabilare i bakställ. 
Ex, 1 CK. 
 
Zue Doggy-Booms Mon Histoire de Vie Se20742/2016 
Mkt bra huvud o uttryck mörka ögon Välburna öron bra hals, kropp välvinklad fram o bak bra färg o 
pälskvalitet tyvärr alltför smal underkäke m små hörntänder som går innanför. Därav priset. 
Disqualified. 
 
Championklass 
CIB EE CH No UCH NO V-10 SE UCH Chil Chiltha Novè Kasio SE47951/2015 
Mkt bra huvud o ut m. ögon välb öron mkt bra hals utm kropp välvinklad fram o bak, mkt bra päls o 
färg, rör sig väl. Välpresenterad. 
Ex, 2, CK, BTKL 2, NORDIC R-Cert. 
 
CIB FI UCH NORD UCH NORD V-15 SE UCH Fly Me Novè Kasio SE41499-2013 
Prop. huvud men kunde vara lite mer passande t helheten trång underkäke mörkaögon väl burna öron 
aning kort hals upprätt skuldra mkt bra kropp bra vinklar fram o bak. Kunde ta ut steget i rörelse bättre 
Bra päls o färg 
Ex, 4. 
 
.UCH SE UCH SE V-17 Leximus Arctic Sky SE49436/2014 
Mkt bra huvud o uttryck mörka ögon, välburna öron bra hals o rygglinje Välvinklad fram o bak Utm 
kropp, färg o pälskvalitet. Förlorar lite i helhet i rörelse blir en aning kort. Mkt bra färg o päls 
Ex, 1, CK, BTKL 1, NORDIC Cert, BIM. 
 
..UCH FI UCH NORD UCH SE JV-16 SE UCH Zue Doggy-Booms Keeps A Hot Sheila SE57454/2015 
Mkt bra huvud o uttryck mörka ögon välburna öron bra kropp för sin ålder Välvinklad fram o bak Utm 
päls, rör sig väl. Välpresenterad. 
Ex, 3, CK, BTKL 3. 



 

Hund 
Avelsklass 
CIB EE CH.LV CH NO UCH NORD UCH Une Special Novè Kasio SE52035 ? 
Deltar ej 
 
Uppfödargrupp 
Uppfödare Robertsson Susanne Bro, Kennel Zue Doggy-Booms 
2,997,1004,1011 
En typlik grupp bestående av fyra kombinationer. Mycket sunda individer utm pälsar o rörelser. 
1, HP. 
 

 
NORDIC utst. Värmlands Kennelklubb Ransäter 2018 0729 
Domare: Ann-Christine Johansson 
 

Hund 
Valpklass 
Bokellas January Jackpott SE 14741/2018 
Vackert välformat huvud, små välplacerade öron, fint uttryck, bra hals ngt lång i länden, bra 
svansansättning och kors. Välutvecklad kropp, bra vinklar. Mkt bra rörelser, lovande päls och färg.  
1, HP Bästa valp. 
 
Unghundsklass 
Zue Doggy-Booms Oui Il Vaut de LÓr SE59349 
Välformat huvud, ngt stora öron, ngt ljusa ögon, utm. hals, bra rygglinje kors och svansansättning 
välburen svans, tillräcklig kropp, bra vinklar, bra rörelser, päls och färg under utveckling.’ 
Ex, 1, CK, BHKL 3, Ck, Cert. 
 
Championklass 
NO UCH SE UCH Expresso Novè Kasio CMKU/YT43317/14 
Deltar ej. 
 
FI UCH NO UCH SE UCH Qoccle´s Vale SE35628/2016 
Mkt vackert huvud, välplacerade små öron, fint uttryck, utm hals och rygglinje, utm kors och 
svansansättning, välkroppad, prima vinklar, utm rörelser, mkt fin stålblå färg vacker päls av utm. 
kvalitet. 
Ex, 1, Ck, BHKL 1, NORDIC Cert, BIM. 
 
Veteranklass 
CIB & NORD UCH DK&EE FI UCH NO UCH NORD VV-15 SE UCH SE V-14 SEVV-15 SE VV-17 
Zue Doggy-Booms La Livre d`Histoire S13978/2007 
Snart 12 årig veteran I superkondition, vackert huvud, små öron, flott hals, utm. rygglinje, utm kors och 
svansansättning, härlig kropp, välvinklad, utm pälskvalitet, mkt vackra färger på både tan och blå. 
Ex, 1, Ck, BHKL 2, NORDIC-R Cert. Bästa veteran. 
 

Tik 
Juniorklass 
Bokellas My Skyway Se 51570/2017 
Lovande juniortik, välformat huvud, bra uttryck, välplacerade öron, utm hals och rygglnje, bra kors och 
svansansättning, välvinklad, kort rygg, mkt bra rörelser, päls och färg på gång. 
Ex, 1, Ck, BTKL 4, R-Cert. 
 
Kentauro Alfa Whoopsy SE LSVKYT4333/17 
Bra huvud stora öron, tunt nosparti, bra hals, bra kors och svansansättning, ngt lång i ryggen, bra 
vinklar, mkt bra rörelser kunde ha renare färg i det blå. 
Very good, 2. 
 
Unghundsklass 
Bokellas Come On Cheer SE 59227/2016 
Stor tik, bra huvud, brett ansatta öron, bra hals, ngt lång rygg, bra kors, välvinklad bra rörelser. 
Ex, 2. 
 



 

Zue Doggy-Booms Pearly Hot Delights SE59347/2016 
Utm proportioner, mkt feminint huvud, ngt stora öron mörka vackra ögon, utm hals och rygglinje Utn 
kors och svans, väl utvecklad kropp, fina vinklar, utm rörelser bra pälskvalitet, bra färg. 
Ex, 1, Ck, BTKL 1, Cert, NORDIC Cert, BIR. 
 
Öppenklass 
Leximus Charming Daisy SE 42398/2018 
Bra proportioner, feminint huvud, ngt stora öron, mkt bra hals, ngt brant kors, tillräcklig kropp, bra 
vinklar, bra rörelser, utm blå färg bra pälskvalitet. 
Ex, 1, Ck. 
 
Championklass 
NO UCH SE UCH Bokellas Lovebomb SE36982/2015 
Utm storlek, fina proportioner, vackert huvud och uttryck, välplacerade öron, utm hals, utm rygglinje – 
kors och svansansättning, härlig kropp, välvinklad, utm, rörelser, utm päls och färg, välpresenterad 
Ex, 1, Ck, BTKL 2, NORDIC R-Cert. 
 
FI UCH SE UCH SE V-16 SE V-17 Leximus Arctic Sky SE49436/2014 
Deltager ej. 
 

DK UCH FI UCH NORD UCH SE JV-16 SE UCH Zue Doggy-Booms Keeps A Hot Sheila SE57454/2015 
Championtik med utm storlek, fina proportioner, vackert huvud och uttryck, utm hals – rygglinje - kors 
och svans-ansättning, tillräcklig kropp, bra vinklar, mkt bra rörelser utm färger, bra pälskvalitet. 
Ex, 2, Ck, BTKL 3. 
 
Uppfödargrupp 
Uppfödare Robertsson, Susanne Bro, Kennel Zue Doggy-Booms 
Deltager ej. 
 
 

Internationell utst. Stockholms Kennelklubb Märsta 2018 0804 
Domare: Ekaterina Senashenko 
 

Hund 
Unghundsklass 
 JV-17 SE JV-17 Debonaire´s Thrill Me Now SE57841/16 
Corr. bite ex condition for his age a bit long muzzle a bit big ears exp. could be better enough good 
topline & coat temperament moderate need more training 
Ex, 1 
 
Öppen klass 
..ua-Stone Little Prince FI19358/17 
Corr. bite strong male very nice exp. of head enough good topline and tailset ex. coat. mod. 
temperament. 
Ex, 1, CK, BHKL 1,Cert, CACIB, BIR. 

Tik 
Juniorklass 
Djakartas Lolita Lempicka SE58906/2017 
Corr bite very elegant fem light bone moderate length neck a bit light corr. Topline good angul.,coat in 
accord. to age good temp. good movement 
Ex, 1. 
 
…gghamra Alisa Crystal SE52438/2017 
Corr. bite good size a bit si… head big ears topline should be better long in loin coat should be better 
good temp. 
Very good, R. 
 
Unghundsklass 
Perro Carall´s Golden Confetti SE49509/2016 
Corr. bite good size enough good expr of head but ears should be smaller and coat unmattled topline 
could be better a bit arced on loin tailset could be better nice coat need training 
Ex, 1. 



 

Öppen klass 
Leximus Charming Daisy SE42398/2016 
Corr. bite very big female should be more feminine exp. should be bette a bit big ears topline should 
be better a bit arched in loin not enough temp. good coat. 
Very good, 2. 
 
…eel Platinum Jurgita SE38057/2017 
Corr. bite strong female should be more feminine very strong head long muzzle topline should be 
better, structure of coat npt typical for age coat should be much more silky 
Good. 
 
Zue Doggy-Booms Mon Histoire de Vie SE20742/2016 
Bit could be better corr. size Very small head scary expr. enough good topline nice coat temp should 
be more sure of her self 
Very good. 
 
Championklass 
SUCH Zue Doggy-Booms Lollipop Hot Top SE15844/201 
Corr. bite good size and condition enough good expression and topline, coat, temperament 
Ex, 1, CK, BTKL 1, CACIB, BIM. 
 
 

Nationell utst Blekinge Kennelklubb Ronneby 2018 0811 
Domare: Svein Björnes 
 

Hund 
Öppen klass 
…heus´s Lover Man RKF4267485 
3 år mkt fin hane, storlek o typ. Fina tan-teckningar o färg. Fint huvud, nosparti o pigment. Tillräcklig 
stop. En aning kort hals. Fin skuldra, front, revbensparti o överlinje, kors o svansansättning bakparti o 
hasvinkel. Fin pälsstruktur, silkesaktigt. Rör sig m fint steg. 
Ex, 1,. 
 
Magic Satelites Canadian Ceasar SE50793/2014 
4 år maskulin hane. God typ o storlek. Önskar mer kropp över det hela. Fint huvud. Härligt uttryck. Bra 
nosparti Till bakbensparti bra överlinje lite ljusa färgteckningar Bra kors o svansansättning. Fin 
pälsstruktur. Rör sig bra 
Ex, 2. 
 

Tik 
Juniorklass 
Bokellas Six in The City SE26220/2017 
17 mån feminin tik God typ o storlek Fint huvud o uttryck. Önskar mer utfyllnad. Fint pigment, vackra 
ögon korrekt bett. Lite svag underkäke Bra hals skuldror, revbensparti, kors o svansansättning. Tillr 
knävinkel. Lite ljusa avteckningar. 
Ex, 1 . 
 
Perro Carall´s Hot And Exclusive SE49770/2017 
11 mån feminin tik fint huvud o uttryck vackra ögon, fint pigment, bra bett, fin underkäke, hals o 
skuldra. Fin front, mkt fint revbensparti o svansansättning. Fin pälsstruktur. Mkt lovande. 
Ex, 2. 
 
….imby Of Dare To dream METYT1127/18 
14 mån feminin tik fin storlek o typ Bra huvud o uttryck, nosparti o pigment Mörka fina ögon. Korrekt 
saxbett. Lite svag underkäke. Fin front o revbensparti, lite kort. Fin överlinje. Bra kors o 
svansansättning Tillräcklig knä- och hasvinkel. Fin pälsstruktur men skiftande för dagen. Mkt bra 
temperament. Bra hals. 
Ex, 3. 
 
 
 
 



 

Unghundsklass 
Sweet Chanel´s Norwegian Style N056047/16 
2 år feminin tik av god storlek o typ. Gott huvud o uttryck. Vackra ögon. Härligt pigment. Bra bett. Bra 
hals o skuldra. Bra front o revbensparti, överlinje, kors och svansansättning. Mkt fin pälsstruktur lite 
ljusa tan.teckningar. Visar sig fint, lite trippande fram. 
Ex, 1. 
 
Championklass 
.UCH SE UCH Pearlstring La Boheme SE56262/2015 
3 år feminin tik. Mkt fin typ o storlek, huvud o uttryck, nosparti o bett. Bra hals, skuldra, överlinje, kors, 
svans, bra front bakparti. Välskött päls med fina tanavteckningar. Rör sig mkt fint. 
Ex, 1, CK, BTKL 1, BIR 
 
 

Nationell utst. Sydskånska Kennelklubben Eslöv 2018 09 23 
Domare: Rui Oliveira 
 

Hund 
Unghundsklass 
Mini Shop Offspring SE10687/2018 
Very nice head, Nice silhuette Exellent topline Acceptable colour. Good ribcage Good movement. 
Ex, 1, CK, Cert, BIR. 
 
Öppenklass 
Pearlstring Verdi SE56260/2015 
Deltager ej 
 
Championklass 
.K UCH Se UCH Pearlstring Posh Pantomime 
Deltager ej 
 
Veteranklass 
SE UCH Pearlstring Strings Of Fire SE49575/2006 
Well balanced head Nice shape Acceptable colour for his age Good quality of coat. Good topline 
Good movement. Bästa veteran 
Ex, 1. 
 

Tik 
Unghundsklass 
Bokellas Six In The City SE26220/2017 
Well balanced head Nice shape Good front and quarters. Exellent movements Too pale tan colour and 
too dark blue. 
Ex, 1. 
 
Pearlstring Swedish Line SE22534/2017 
Deltager ej. 
 
Öppenklass 
Måntassens Moonlove Darling Dimple SE11372/2016 
Good head Nice silhuette Good topline. Acceptable colour Good movement. 
Ex, 1; CK, 1, Cert, BIM. 
 
Perro Carall´s Golden Confetti SE49509/2016 
Good head Acceptable top. Acceptable colour. Nice silhuette Acceptable movement. 
Ex, 2, 
 
Championklass 
. K UCH SE UCH Pearlstring La Boheme SE56262/2016 
Feminine head Nice silhuette Exellent topline Exellent movement Too pale colour. 
Ex,1, 2. 
 
 



 

Uppfödargrupp 
Uppfödare Ahlstedt Ann-Katrin Kennel Pearlstring. 
Deltager ej. 
 
 
 
 
 


