
UUSIKAUPUNKI 19.6.2016 SANDAHL DODO, SE 
 
PENNUT 
 
MILLHOUSE’S BAD KITTY FI55043/15 
Utmärkt storlek. Feminint huvud. Små fina öron, lite ljusa ögon. Utmärkt topline & svansansättning. Bra front & benstomme. Härlig kropp 

för åldern. Utmärkt välvinklad bakställ. För dagen i ull men pälsen blir bra. 

PEN1 KP ROP PENTU 

 
UROKSET 
 
AKIBA’S HEART TO HEART FI50488/15 
Kraftig hane, maskulint huvud. Mörka välformade ögon. Utmärkt hals & front. Kraftig benstomme. ??? topline & högt ansatt 

svansansättning. Välformad kropp. Moderata vinklar bak. Härlig sträv päls i fin form. Rör sig balanserat men kan strama upp i fronten. 

JUN ERI JUK1 SA PU3 SERT 

 
JASKARIN LIGHT A FIRE SE34915/2015 
Utmärkt storlek. Välformat huvud, små ögon. Lite blek nospigment. Utmärkt hals & topline & svansansättning, men mycket bakom 

svansen. Bra front. Välformad bröstkorg som kan få ännu lite mera volym. Härligt bakställ. Bra päls på ryggen. Rör sig parallellt och fritt. 

Väl visad. 

JUN ERI JUK2 SA PU4 VASERT 

 
CHILIBERRY’S EMIL AL-KHALIFA FI41946/14 
Maskulint huvud med utmärkt stop. Kraftigt nosparti. Mörka ögon. Bra topline. Kraftig benstomme. Bra krops proportioner. Stark bak. 

Bra päls & färg. Verkar lite stressad. Rör sig väl, behöver lite mera träning både husse & hund. 

NUO ERI NUK1 

 
MILLHOUSE’S GABRIEL FI17153/15 
Lång sträckt hane. Framskjuten skuldra, lite tunn i fronten. Utmärkt topline, svansansättning. Lite ljusa ögon, fina öron. Utmärkt päls. 

Behöver mera träning på bordet. Rör sig lite bundet fram. Sympatiskt visad. 

NUO EH NUK2 

 
AHOVIRRAN BJÖRN BORG FI23874/12 
Utmärkt huvud med mörka ögon. Stark lite kort hals, framskjutet skulderparti. Starka raka framben. Utmärkt rygg & svansens sättning. 

Djupvälformad bröstkorg. Stark Bak. Utmärkt päls & färg. Rör sig väl. Väl visad. 

AVO ERI AVK1 SA 

 
DENDU BOSTON GOLD FI54772/11 
Välformad skalle, stark men lite kort nosparti. Utmärkt topline, vacker hals. Stark benstomme. Djup lång bröstkorg. Högt ansatt svans, 

bra bak. Sträv lite utplockad päls. Rör sig utmärkt bak & från sidan. Väl visad. 

VAL ERI VAK2 SA PU2 

 
JASKARIN SATELITE OBERON FI44011/14 
Utmärkt huvud, kraftigt nosparti. Små mörka välformade ögon. Utmärkt pigment. Harmonisk topline. Utmärkt skuldra, front, stark 

benstomme. Djup välformad kropp, stark bak. Högt ansatt svans. I fin pälskondition. Rör sig parallellt & fritt, aningen brett fram. Väl 

visad. 

VAL ERI VAK1 SA PU1 VSP 

 
NARTUT 
 
CHILIBERRY’S FURSTIN FRANZESCA FI32754/15 
Feminint huvud med mörka ögon. Lite blek nospigment. Bra hals & topline & svansansättning. Stark benstomme. Bra kropp för åldern. 

Hastrång bak. Bra färg men pälsen kunde vara strävare. Behöver mer bordsträning. Lite platt svans. Rör sig väl för åldern. 

JUN ERI JUK2 

 
SOMEHOW HELL’S BELLS FI38098/15 
Utmärkt storlek. Utmärkt feminint huvud med mörka ögon, bra pigment, Härlig topline, front, förbröst. Utmärkt kropp för åldern. Behöver 

få lite mera självförtroende på bordet. Rör sig utmärkt med mycket energi. Väl visad. 

JUN ERI JUK1 SA PN3 VASERT 

 
AHOVIRRAN CONSUELA FI14023/13 
Feminint långt huvud, med välformade ganska stora öron. Bra hals, topline, svansansättning. Utmärkt front & förbröst. Djup kropp, lite 

must för dagen. Bra päls. Rör sig fritt. Väl visad. 

AVO ERI AVK3 SA 

 
DREAMPOWER’S JUST LIKE MAGIC FI28990/14 
Utmärkt huvud, med mörka välformade ögon. Kraftigt nosparti. Utmärkt topline, hög svansansättning. Lite tunn i fronten. Allt för??? 

bröstkorg. Borde vara i hårdare kondition. Utmärkt bakställ, päls, presentation. Rör sig parallellt. 

AVO ERI AVK4 

 
JASKARIN PLAY IT AGAIN SE62885/2011 



Långt välformat huvud, utmärkt pigment, små mörka ögon. Härlig topline, svansansättning, front, förbröst. Välformad bröstkorg. Knall 

hård röd päls i fin form. Välvinklad & välmusklad bak. Rör sig sunt och entusiastiskt. Väl visad. 

AVO ERI AVK1 SA PN1 SERT ROP 

 
VITTERKLIPPEN’S DEBBIE SE19659/2014 
Långt huvud, välformade ögon, lite stora öron. Lång vacker hals, ??? topline. Bra förbröst & benstomme. Lång bröstkorg som 

fortfarande behöver lite mera volym i sin nedredel. Bra päls i fin form. Rör sig balanserat. 

AVO ERI AVK2 SA 

 
JASKARIN SEVILLANAS FI13612/14 
Nätt tik med passande huvud, mörka ögon, alert uttryck. Bra hals, front förbröst. Behöver fortfarande fördjupa något i kroppen. Bra 

bakställ. Utmärkt svansansättning. Ganska bra, aningen tunn päls idag. Rör sig parallellt, fritt. Väl visad. 

VAL ERI VAK1 SA PN2 

 
SOMEHOW WUFF FI54394/12 
Feminint huvud med lite framträdande ögon, blekt nospigment. Stark lite kort hals. Bra kropp. Bra topline, välmusklad bak. Bra päls 

kvalité. Rör sig utmärkt bak, lite brett fram. Trevligt visad. 

VAL ERI VAK2 SA 

 
BLACK BACK VERY CHERRY FI13287/08 
8-årig veteran. Feminint huvud & alert uttryck. Attraktiv topline. Utmärkt front & förbröst. Lite platta fötter. Välformad ??? i fin form. 

Utmärkt bakställ. Bra päls. Rör sig väl bak lite marktrångt bak. En pigg veteran. 

VET ERI VEK 1 SA PN4 

 

KASVATTAJALUOKAT 
 
JASKARIN 
En typmässigt jämn grupp av högsta kvalitet. Hundarna har korrekta proportioner. Alerta uttryck med bra detaljer i huvudet. Bra typiska 

pälsar och spänstiga rörelser. GRATTIS! 

KASV1 KP 
 
 
 

 


