
miniorklass tikar
Tre söta tikar i denna klass, men för mig 
en klar vinnare!
Fairhaven peyton 1 Hp, Bir minior, Bäs-
ta tik och BiS
en bedårande söt tikvalp med utmärk-
ta proportioner. Härligt uttryck med 
vackra ögon. Hon har en utmärkt hals 
och skuldra, ett  härligt förbröst och 
är välvinklad både fram och bak. ut-
märkt bröstkorg, länd, kors, svans och 
benstomme. enda lilla anmärkningen 
jag kan hitta är att hon är något hög på 
hasen. Hon beter sig som en van utställ-
ningsstjärna båda i stillastående och i 
rörelse. mycket stabila rörelser för ål-
dern!

Dragonfire’s Waiting For love 2 Hp
en ultrafeminin liten tös, av utmärkt 
typ och med vackert huvud och uttryck. 
mycket välkonstruerad i sin helhet. idag 
mycket svårbedömda rörelser och pre-
cis som sin kullbror behöver hon mera 
träning. lycka till!

Juniorklass tikar
en klass med fem tikar av mycket jämn 
kvalitet – inte konstigt eftersom det 
visade sig att fyra av dem är kullsystrar! 
min vinnare blev dock den femte!
Hot Sensation’s Fair lady in garden 1 
Hp, Bir junior, Bästa tik-2
en tik med utmärkta proportioner 
med ett feminint huvud. Hennes ut-
tryck störs dock av något ljusa ögon och 
lösa ögonkanter. Jag imponeras fram-
för allt av hennes utmärkta förbröst 
och bröstkorg, starka länd och kraftiga 
lår. välvinklad fram, men skulle önska 
något mera vinklar bak. Hon rör också 
med något kort steg bak och hastrångt.

Fairhaven opal Springs 2 Hp
en tik med utmärkta proportioner med 
ett feminint huvud och uttryck, med 
mörka vackra ögon. Skulle önska något 
mera stop och något längre öron! Bra 
överlinje, länd och kors. Förbröst och 
bröstkorg skulle vara mera utfyllda. Hon 
rör sig lätt och flytande med mycket fina 
steg från sidan, men något brett bak.

unghundsklass i tikar
återigen en klass med hundar av mycket 
varierande typ. alla var inte heller i ut-
ställningskondition och jag tyckte därför 
inte att de var värda hederspris för da-
gen!
Bright Soul’s Jewel in The crown 1 Hp, 
Bim unghund i
en tik som ger ett stort och kraftigt in-
tryck, men hon har ett feminint väl-
skuret huvud med mörka vackra ögon. 
Hon har en utmärkt bröstkorg, över-
linje, länd, kors och svans och mycket  
kraftiga lår. Skulle önska något mera 
vinklar runt om och hon rör sig med 
något kort steg och trångt bak.

Dubliner little World 2 Hp
en tik av utmärkt typ och med utmärk-
ta proportioner. Hon har många fina 
detaljer, speciellt förbröst, bröstkorg, 
överlinje och ländparti. mycket välvin-
klad bak. Skulle dock vilja ha lite mera 
påskjut i rörelserna. Jag föredrar typen 
på denna tik jämfört med nr 1, dock be-

höver hon mera självförtroende för att 
komma helt till sin rätt!

Jag vill skicka eTT STorT Tack till alla 
som kom och ville visa mig sina hundar! 
Jag hade en mycket trevlig och lärorik 
dag! Tack till min ringsekreterare anna 
som både hängde med och skrev mina 
kritiker och samtidigt höll koll på utstäl-
larna! min tacksamhet går också till in-
ger, Tomas och malin som för det första 
såg till att utställningen verkligen blev 
av samt höll i alla trådarna! 
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