Resultatlista
Kategori 1
Domare: Glenn Sjöbom
Vuxna hanar
Nr 1 och bäst i kategori
Skogshöjdens EyeCatcher
SBI b
2020-03-30
Ägare: Kerstin Zimmerman

Härlig kille med fantastisk look! Bra form och
storlek på ögonen plus färg! Underbar
pälskvalité, färg och sockor. Ex storlek och
placering på öronen + form! Snygg hane!!

Vuxna honor
Nr 2
Gårdös Duchess
RAG a 03
2019-12-06
Ägare: Anita Lundberg
Nr 1
Bussebo´s Take off Bella
RAG f 03
2019-05-19
Ägare: Kerstin Wigell
Nr 3
Trevino´s Muffin
SBI a
2018-06-13
Ägare: Linda Rausmark
Nr 4
SE*Magic Pearl´s Aurora
SBI j
2019-12-14
Ägare: Linda Rausmark

Fin ragdoll-tjej med härligt uttryck. Bra
ögonform och placering bra övergång från nos
till käkparti. Bra storlek och form på ögonen.

Underbar hona med härlig look, fantastisk
snygg att vila ögonen på! Fint presenterad, fin
färg. Härlig längd på huvudet som har bra
bredd och med fina övergångar nos till
käkparti!
Fin birmadam med alert blick. Bra storlek på
öron som också sitter fint. Fina ögon med bra
form och storlek. Bra päls med vad man ser fin
färg.
Pigg lila-padda med alert look. Fin päls med bra
sockor. Bra storlek och form på ögonen som
också sitter bra. Öronen har bra storlek och
form + placering.

Juniorer hanar
Nr 1
SE*Magic Pearl´s Bamse
SBI a
2020-10-05
Ägare: Linda Rausmark

Cool juniorkille med fin look. Ok storlek på
ögonen som också sitter bra, ok färg. Öronen
har bra placering form och storlek.

Juniorer hona
Nr 1
S*Dixie Chicks InDesign
SBI a 21
2020-07-20
Ägare: Kerstin Zimmerman

Söt birmatjej med härlig utstrålning, fin form
på ögonen och likaså storlek, bra färg. Fina
öron med bra storlek, form och ok placering
idag. Bra huvud med mjuka linjer och fin
övergång till käkpartiet från nosen.

Kastrerade hanar
Nr 1
Meibels Silver Spoon
PER a 01 62
2012-08-05
Ägare: Ingegerd Blomkvist

Wow vilken look! Stora runda ögon med
underbar färg. Små öron, välplacerade med
rund och fin form. Härlig päls med fin färg.
Superkille!!!

Kastrerade honor
Nr 1
Skogshöjdens Una Perla Blu
SBI a
2013-07-27
Ägare: Kerstin Zimmerman
Nr 3
S*Liljebrand´s Veni
SBI n
2010-11-24
Ägare: Annika Liljebrand
Nr 2
*Chimär´s Xenia
SBI a
2011-07-24
Ägare: Annika Liljebrand

Snygg birmadam som bär åren med heder!
Underbar look, tekniskt väldigt korrekt med
fina öron och ögon. Underbar päls med fina
sockor.
Också en härlig dam med suverän look och
färg, fina sockor. Härliga ögon med underbart
uttryck och färg. Fina öron med bra form,
storlek och placering.
En riktig dam som också är väldigt snygg. Fina
öron med bra placering och storlek + form. Fina
ögon med bra storlek och form. Bra päls med
fina sockor.
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