Suomen Salukikerho ry
Saluki Show 2022
Numero /
Number

Nimi /
Name

Luokkasijoitus /
Class placement

Lisämerkinnät /
Additional markings

Arvostelu /
Critique

Nartut / Females
Pikkupentuluokka, 5-alle 7 kk / Baby puppy class 5-under 7 m
Vackert huvud och hals. Väl tillbakalagd skuldra. Goda vinkalar i skuldra/överarm. Bra
rygglinje och kors. Fin lång svans. Bra tassar. Bra rörelser för åldern.

1

Aïcha'umm Adularia

2

Aïcha'umm Amarantite

3

Aïcha’umm Adelite

1

KP, BIS-pentu

4

Aïcha’umm Almandine

2

KP

5

Aziz Atifa

3

KP

6

Khaireddin Aliyah

4

KP, BIS-sileä

7

Khaireddin Aminah

KP

Fint huvud, vackra ögon. Väl lång hals. Något rak i skuldran. Bra överarm. Vacker överoch underlinje. Bra kors. Bra vinklar bak. Lång svans. Rör sig bra från sidan, något
instabil fram.

8

Soheil Nour Kalifa Jadila

KP

Fint huvud men något kort nosparti. Vacka ögon, välansatta öron. Fina vinklar runt
om. Bra över- och underlinje. Lång vacker svans. Rör sig bra runt om.

9

Soheil Nour Kalifa Khadija

KP

Vackert huvud och uttryck. Bra hals och goda vinklar fram. Bra över- och underlinje.
Bra bakbensvinklar. Bra, brett kors. Rör sig fortvarande lite ostadigt.

Vackert huvud och uttryck. Bra vinkalr fram och bak. Fin rygglinje, bra underlinje.
Fortvarande lite ostadiga rörelser framifrån och bakifrån. Fina långa rörelser från
sidan. Forvarande ganska blyg.
Vackert huvud och uttryck. Fin lång hals. Bra skulderläge och överarm. Bra rygglinje
och underlinje. Goda vinklar bak. Fint kors och svans. Rör sig bra från alla håll.
Fint feminint huvud med mörka ögon. Bra hals. Bra över- och underlinje med
välfallande kors. Fina tassar, fin svans. Rör sig bra från alla håll.
Fint huvud med vackra ögon. Välansatta öron. Fin hals, väl tillbakalagda skuldra.
Något rak överarm. Bra över- och underlinje. Fint kors, bra vinklar bak. Rör sig
utmärkt.
Släthårstik med vackert huvud och uttryck. Fin hals. Bra skuldrar och överarm. Bra
över- och underlinje. Fint, brett kors. Bra svans och tassar. Rör sig bra.

Pentuluokka, 7-alle 9 kk / Puppy class, 7 – under 9 m
10

Wallaby's Cantera Dakarai

2

11

Nucada'h Miyako

1

KP

Vackert huvud, något klen underkäke. Väl ansatta öron. Väl tillbakalagda skuldrar.
Något rak överarm. Bra över- och underlinje. Fint kors. Något kort svans som hon
höjer i rörelsen. Goda rörelser.
Vackert huvud och uttryck. Bra hals. Något rak i skuldra och överarm. Bra över- och
underlinje, men något brant kors. Bra bakbensvinklar. Rör sig bra, men höjer svansen
i rörelser.

Junioriluokka, 9 – 15 kk / Junior class, 9 – 15 m
12

Al Affon Almah

13

Al Sarab Junia Javaneh

14

Golden Desert's Cala

15

Husniya's Balash

16

Rudan Omaira

3

KP

17

Tolouä El Shäms Alfiya

2

KP

4

KP

1

KP, VSP-juniori

Vackert huvud med mörka ögon. Fint ansatta öron. Bra hals, något raka vinklar fram.
Fina vinklar bak. Bra över- och underlinje. Fint fallande kors. Rör sig bra från sidan,
något instabilt fram.
Feminin tik med vackert huvud. Mörka, manderformade ögon. Bra hals, väl
tillbakalagda skuldra. Något rak överarm. Bra över- och underlinje. Fint kors, bra
bakbensvinklar. Rör sig bra från sidan men slarvar något fram. Höjer svansen i
rörelsen.
Fint huvud med mörka manderformade ögon. Goda vinklar både fram och bak.
Vacker överlinje med bra fallande kors. Fin underlinje. Vackra tassar. Rör sig bra.
Släthårstik med något kraftigt huvud. Fin hals, bra vinklar både fram och bak. Bra
överlinje. Kunde ha något mer markerat underlinje. Bra kors och kort svans. Rör sig
bra med ett vackert flytande steg från sidan.
Vackert huvud med mörka ögon. Välansatta öron, fin hals. Väl tillbakalagda skuldra,
något rak överarm. Bra överlinje med fint kors. Kunde ha något djupare bröstkorg.
Fina bakbensvinklar. Rör sig bra från sidan men något hastrångt bak.
Vackert huvud. Fin hals. Bra överlinje med vackert kors. Välutvecklad bröstkorg.
Något raka vinklar fram, fina vinklar bak. Rör sig bra från sidan men något lösa
frambemsrörelser.

Nuortenluokka, 15 – alle 24 kk / Intermediate class, 15 – under 24 m
18

Al Wathba Inisha Ukht Araq

19

Al Wathba Ishmina Ibnati Alpanda

20

Aziz Yamama

1

KP, PN3, VSP-nuori

21

Aziz Zahina

3

KP

22

Aziz Zaina

2

KP

23

El Hamrah Pareesa

24

El Hamrah Perla

25

Matanah's Fatemeh

KP

4

KP

Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Fin hals, bra vinklar i skuldra/överarm. Fin
överlinje med fint kors. Bra bakbensvinklar. Kunde ha något mer utvecklad bröstkorg.
Rör sig fint från alla håll. Väl kort svans som hon höjer i rörelser.
Fint huvud med välutvecklad nosparti. Vacker hals, något raka vinklar i
skuldra/överarm. Fina vinklar bak. Bra överlinje med vackert fallande kors. Något
grund i bröstkorg. Rör sig bra.
Vackert huvud med välutvecklade nosparti. Fin hals, bra förbröst. Bra vinklar fram.
Välvinklad bak. Vacker underlinje med fint kors. Från sidan rör hon sig med flytande
rörelser, något trångt fram.
Vackert huvud med manderformade ögon. Fint ansatta öron, bra hals. Utmärkta
vinklar både fram och bak. Fin både över- och underlinje. Långa fina tassar. Rör sig
bra från alla håll.
Vackert huvud med välansätta öron. Vacker hals, utmärkta vinklar både fram och bak.
Väl fallande kors. Fina tassar. Rör sig utmärkt men något trång fram.
Vacker tik med vackert huvud. Bra hals, bra vinklar både fram och bak. Fina över- och
underlinje. Bra kors. Rör sig utmärkt. Som helhet en mycket vacker tik som tyvärr är
blyg och därför inte vill visa sitt rätta jag.
Fint huvud med vackra ögon. Bra hals, bra vinklar både fram och bak. Bra över- och
underlinje. Något kort kors. Rör sig bra, men något trångt bak. Tyvärr lite blyg, som
gör att hon inte visar sig så bra.
Vackert huvud med välansatta öron. Fin hals, väl tillbakalagda skuldra, fina
överarmar. Bra rygg med fint ländparti. Bra fallande kors. Bra underlinje. Bra
bakbensvinklar. Rör sig bra från alla håll.

Avoinluokka, yli 2 v / Open class, over 2 years
26

Al Bhazim Gilah Godiva

27

Aziz Magical Midnight

2

KP

28

Aziz Xarika

4

KP

29

Cape Avalia Autumn Sunrise

3

KP, BIS-particolor

30

El Hamrah Orlah

31

Fernlark Alessandra Kirman

32

Khaireddin Yaminah

33

Kirman Hanita

34

Penktas Elementas Desert Al Khatim

35

Qashani Qudwat Suriya

36

Qirmizi Shakini

37

Shawati Light Russian Red

38

Soheil Nour Irish Love

39

Zarabis Shareek

Vackert huvud med fint stop. Fin underkäke. Bra hals. Bra vinklar i skuldra/överarm.
Fina bakbensvinklar. Bra överlinje med långt kors. Bra underlinje. Rör sig fint från alla
håll.
Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Fin hals, vällagd skuldra. Bra överarm. Fint
förbröst. Bra överlinje, något kort kors. Fin underlinje. Välvinklad bak. Fina tassar. Rör
sig bra från alla håll.
Feminin helhet. Vackert huvud, välutvecklad nosparti. Bra hals. Bra skuldra, något rak
överarm. Utmärkt överlinje, underlinje och kors. Fina bakbensvinklar. Rör sig bra från
alla håll.
Vackert huvud och uttryck. Bra hals med fint halskrås. Välvinklad skuldra/överarm.
Fin över- och underlinje med något brant kors. Bra bakbensvinklar. Rör sig bra från
sidan, något trångt fram.
Vackert huvud med mandelformade mörka ögon. Bra hals med fint halskråns. Väl
tillbakalagda skuldra. Något rak överarm. Mycket bra överlinje med fint kors och
markerad dipp. Bra underlinje. Fina vinklar bak. Rör sig bra från alla håll.
Poissa.

KP

KP

1

KP, BIS-avoin

Vackert huvud men något klen underkäke. Bra fin hals, fint förbröst. Bra vinklar fram
och bak Fin överlinje med bra, brett kors. Bra underlinje. Välmusklad. Rör sig bra från
alla håll.
Vackert huvud men något klen underkäke. Vackra ögon, välansatta öron. Fin
bröstkorg. Bra vinklar både fram och bak. Bra överlilnje med fin, fallande kors. Fina
tassar. Rör sig bra runt om.
Vackert huvud, men något kort nosparti. Fin hals. Väl tillbakalagd skuldra och bra
överarm. Bra rygglinje, långt fint kors. Fina underlinje men kunde ha något mer
utvecklad bröstkorg. Bra vinklar bak. Rör sig bra runt om.
Vackert huvud, men något kort nosparti. Bra hals och förbröst. Väl tillbakalagd
skuldra. Något rak överarm. Bra överlinje med långt kors. Bra underlinje. Något raka
bakbensvinklar. Rör sig bra från sidan, men lite slarviga rörelser framifrån och
bakifrån.
Vacker, fin helhet. Vackert huvud och uttryck. Välutvecklad nosparti. Lång hals. Bra
vinklar i skuldra/äverarm. Fint bröstparti. Bra över- och underlinje. Något brant kors.
OK vinklar bak. Bra rörelser runt om.
Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Vackra ögon, välansatta öron. Fin hals. Bra
vinklar i skuldra/överarm. Bra överlinje med vackert kors. Bra underlinje, hon kunde
ha något djupare bröstkorg. Fina vinklar bak. Vackra tassar. Rör sig bra från sidan
men något slarvigt fram.
Vackert huvud men något brett skallparti. Vackra ögon. Bra överlinje och underlinje.
Bra skulderläge, något rak överarm. Något brant kors. Fina vinklar bak. Rör sig bra
runt om.
Vackert, men något grovt huvud. Fin hals med fin halskrås. Bra skulderläge och
överarm. Bra sluttande kors. Bra underlinje. Bra vinklar bak. Rör sig fint runt om.

Käyttöluokka, yli 15kk / Working class, over 15 m
40

Al Bhazim Geela Gemini

4

KP

41

Alabama Feju Era

1

KP, BIS-käyttö

Vackert huvud och uttryck. Feminin helhet. Bra hals, fina vinklar i skuldra/överarm.
Bra vinklar bak, bra såväl över- som underlinje. Rör sig bra från sidan. Vill inte visa sig
när hon kommer emot, hon är lite blyg och behöver lite ringträning.
Vackert huvud och uttryck. Välansatt, lång hals. Välutvecklad förbröst. Fin överlinje
med vackert fallande kors. Bra vinklar både fram och bak. Bra underlinje med fin
bröstkorg. Fina rörelser runt om.

42

Non Serviam Folie À Deux

Vackert huvud, men något kort nosparti. Bra hals, något raka vinklar fram, bra vinklar
bak. Bra över- och underlinje. Något brant kors. Fina rörelser från sidan, men har en
tendens att höja svansen i rörelser. Något lösa frambensrörelser.

43

Non Serviam Furia Divina

Bra huvud, men något kort nosparti. Väl ansatt svans. Bra under- och överlinje. Något
raka vinklar fram, OK vinklar bak. Rör sig bra från sidan, något slarvigt när hon
kommer emot. Lite kort svans, som hon tenderar att höja i rörelsen.

44

Sincerity Kalimantan Bryana

2

KP

Vackert huvud och uttryck, med välutvecklad nosparti. Vacker hals, bra skulderläge.
Något rak överarm. Fin överlinje med vackert fallande kors. Bra underlinje. Fina
bakbensvinklar. Bra tassar. Rör sig bra både från sidan och framifrån.

45

Tazillah Umaya Unique

3

KP

Vackert huvud, men något kort nosparti. Bra, lång hals, bra överlinje och kors. Fint
förbröst. Bra skulderläge, men något rak överarm. Goda vinklar bak. Rör sig bra från
alla håll.

Valioluokka / Champion class
46

Al Wathba Habiyyah Hibat Al Jida

47

Aziz Palmira

48

Aziz Rayna

49

Aziz Xeanee

2

KP, PN2

Vackert huvud, vackra ögon. Halsen är lång och stark. Bra vinklar skuldra/överarm.
Bra bakbensvinklar. Fin överlinje med långt, vackert, fallande kors. Bra underlinje
med bra uppdragen bug. Vackra rörelser runt om.

50

Cape Avalia Autumn First Snow

4

KP

Vackert huvud, vackra ögon. Stark hals. Vältillbakalagd skuldra. Något rak överarm.
Fin överlinje med vackert fallande kors. Fina bakbensvinklar. Rör sig bra runt om.

51

El Hamrah Negma

52

Gharafa Elb Avantika Errea

53

Kehailan Princess Leia

54

Qeymati Surati Har Kala Rachi

55

Shamali Koublah Al Rih Bint Ismah

56

Sincerity Kalimantan Aya

57

Sincerity Kalimantan Brea

Vackert huvud med mandelformade ögon. Fin hals. Bra skulderläge, något rak
överarm. Bra överlinje med markerad dipp. Vackert fallande kors. Bra underlinje med
vackert uppdraget buk. Fina bakbensvinklar. Rör sig bra från sidan, något slarvigt där
hon kommer mot en. Kan berå på, att hon är lite blyg och inte gärna visar sig.

58

Soheil Nour Deena Daneen

Poissa.

59

Soheil Nour Gazbiyya

60

Wallaby's Bahija Dakarai

Poissa.
1

KP, PN1, VSP-valio, VSP

KP

Vackert och välskuret huvud. Kraftig hals. Väl tilbakalagd skuldra. Fin överarm. Vacker
rygglinje och välfallande kors. Goda vinklar både fram och bak. Vacker svans och
tassar. Rör sig bra runt om.
Vackert huvud, fint stop. Stark, vacker hals. Vällagda skuldra. Något rak överarm.
Vacker överlinje med fin fallande kors. Bra bakbensvinklar. Vacker underlinje med fint
uppdragen bug. Bra rörelser runt om.

Kraftfull typ. Vackert huvud med välmarkerat stop. Stark hals. Fint förbröst. Bra
vinklar både fram och bak. Fin över- och underlinje. Vackra fötter. Rör sig bra.

KP

3

KP, PN4

Vackert, välskuret huvud. Stark och välansatt hals. Fint förbröst. Utmärkt överlinje
med vackert kors. Bra vinklar både fram och bak. Fint uppdragen underlinje. Rör sig
utmärkt från alla håll.
53
Vackert, välskuret huvud. Fin, lång hals. Fina vinklar i skulderblad/överarm. Bra
överlinje och kors. Kunde ha något mer markerat bröstkorg. Bra bakbensvinklar. Rör
sig utmärkt från alla håll.
Välskuret, vackert huvud. Stark, fin hals med vackert halskrås. Fina vinklar
skuldra/överarm. Bra rygglinje med markerade dipp. Något brant kors. Bra
bakbensvinklar med fina lårmusklar. Rör sig bra runt om.
Vackert huvud med vackra, mandelformade ögon. Fint stop. Bra hals, goda vinklar
både fram och bak. Vacker överlinje med fin kors. Vacker underlinje. Rör sig bra
överallt.
Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Lång, kraftig hals. Vältillbakalagd skuldra
och fin överarm. Vacker överlinje med långt, fint kors. Fin underlinje, men kunde ha
djupare bröstkorg. Vackra tassar. Välvinklad bakställ. Rör sig bra runt om.

Vackert huvud och uttryck. Stark hals. Bra förbröst. Väl tillbakalagd skuldra. Något rak
överarm. Vacker överlinje och kors. Bra underlinje. Bra vinklar bak. Vackra tassar. Rör
sig bra från sidan, något trångt fram.
Släthårig, feminin tik med vackert huvud och uttryck. Något kort nosparti. Fin, stark
hals. Välutvecklad förbröst. Vällagd skuldra. Något rak överarm. Fin överlinje och
kors. Fin underlinje. Bra bakbensvinklar. Rör sig bra runt om.

Senioriluokka, 7 – alle 10 v / Senior class, 7 – under 10 y
61

Aziz Onora

1

KP, VSP-seniori

62

El Hamrah Karenza

2

KP

63

El Hamrah Kayesha

64

El Hamrah Maysam

65

Haalah's Vision Of Amazing Grace

KP

Vackert huvud med välskuret stop. Stark hals, fint förbröst. Bra vinklar
skukdra/överarm. Fin överlinje med långt, brett kors. Vacker underlinje. Fina vinklar
bak, välmusklad. Fina tassar. Rör sig bra runt om.
Vackert huvud och uttryck. Bra förbröst, något rak i vinklarna fram. Bra
bakbensvinklar. Fin överlinje med markerande dipp. Fin underlinje. Rör sig utmärkt
både från sidan & framifrån & bakifrån.
Vackert huvud & uttryck. Bra hals, vällagd skuldra. Något rak överarm. Något rak i
vinklarna bak. Bra överlinje med fint kors. Bra underlinje. Rör sig bra.
Vackert huvud med fint utvecklad nosparti. Vacker hals. Fina vinklar skuldra/överarm.
Vacker överlinje med något kort kors. Vacker underlinje. Välmusklad, något rak
bakställ. Rör sig bra från alla håll.
Vackert huvud. Lång, stark hals. Bra vinkel skuldra/överarm. Fin form på överlinjen,
utmärkt kors. Bra underlinje. Välmusklad och -vinklad bakställ. Rör sig utmärkt.

66

Kirman Floria

67

Non Serviam Domina Animarum

68

Qashani Jullanaar Al-Farsiya

69

Sormeh Von Kermanshar

70

Zarabis Qesarah

Vackert huvud, något kraftigt nosparti. Lång hals. Fint förbröst. Väl tillbakalagd
skuldra. Bra öron. Något sluttande rygglinje med fallande kors. Bra underlinje.
Välmusklad och -vinklad bakställ. Rör sig bra från alla håll.

4

KP, BIS-desert bred

3

KP

Fint huvud, bra hals. Något tunn i förbröstet. Bra tillbakalagd skuldra. Något rak i
överarmen. Bra över- ovh underlinje. Något brant kors. Bra bakbensvinklar. Rör sig
OK runt om.
Vackert, något grovt huvud. Bra hals, bra förbröst. Välvinklad skuldra/överarm.
Utmärkt överlinje. Vackert fallande kors. Utmärkt underlinje. Välmusklad lår, bra
vinklar bak. Rör sig utmärkt från alla håll.
Vackert, men något grovt huvud. Bra hals, väl tillbakalagd skuldra. Något rakt
överarm. Bra överlinje med långt, vackert kors. Bra underlinje. Bra vinklad bakställ.
Rör sig bra från alla håll.
70
Vackert huvud. Bra, stark hals. Bra förbröst. Bra vinklad skuldra/överarm. Utmärkt
överlinje med vackert kors. Bra underlinje. Välmusklade. Väl vinklad bak. Fina tassar.
Rör sig bra runt om.

Veteraaniluokka, yli 10 v / Veteran class, over 10 y
71

Aziz Leilah

3

KP

72

El-Ubaid's Sincerity Isis

1

KP, BIS-veteraani

73

Mu'azzaz Bahja

2

KP

Välbehållande veterantik i utmärkt kondition. Vackert huvud och uttryck. Lång, stark
hals. Bra förbröst. Bra vinklad skulder/överarm. Bra överlinje och underlinje.
Välvinklad bakställ. Rör sig utmärkt.
Nästan elva år gammal tik i mycket god kondition. Vackert huvud & uttryck. Vackert
hals. Bra förbröst. Utmärkta vinklar både fram och bak. Vacker överlinje med bra
fallande kors. Vacker underlinje. Välmusklad, Rör sig utmärkt.

10,5 år gammal tik i bra kondition. Vackert huvud. Utmärkt hals. Väl tillbakalagd
skuldra och bra vinklad överarm. Urtmärkt över- & underlinje. Fint fallande kors. Bra
vinklad bakställ. Rör sig utmärkt från sidan, något ostadigt framifrån.

Urokset / Males
Pikkupentuluokka, 5-alle 7 kk / Baby puppy class 5-under 7 m
74

Aziz Ardashir

3

KP

75

Aziz Azhar

4

KP

77

Revonloimun Baza Fantasos

1

KP, VSP-pentu

78

Soheil Nour Kalif Kashmir

2

KP

Fint huvud med välutvecklad nosparti. Vacker hals. Fint förbröst. Bra vinklar både
fram och bak. Fin överllinje, långt bra fallande kors. Fin underlinje med välutvecklad
bröstkorg. Rör sig med långa, flytande steg från sidan. Något ostadigt framifrån och
bakifrån.

Vacker helhet. Vackert huvud, något kort nosparti. Fin hals, bra vinklar både fram och
bak. Vacker över- och underlinje. Något kort kors. Rör sig mycket bra för åldern.
Kraftfull hanvalp. Vackert huvud, något vek underkäke. Bra vinklar både fram och
bak. Bra överlinje med vackert fallande kors. Bra underlinje. Kraftiga lår. Rör sig bra
från alla håll.
Fint huvud, vackra ögon. Något klen underkäke. Bra, stark hals. Fina vinklar både fram
och bak. Bra överlinje och bra underlinjen. Rör sig bra från alla håll.

Pentuluokka, 7-alle 9 kk / Puppy class, 7 – under 9 m
76

Nucada'h Mitsuaki

1

KP

79

Wallabys's Carram Dakarai

2

KP

För dagen något högbent. Fint huvud med kraftigt nosparti. Bra förbröst. Bra vinklar
både fram och bak. Fin överlinje med markerat dipp. Något brant kors. Fin underlinje.
Rör sig bra.
Vacker helhet. FInt huvud med vackra ögon men något klen underkäke. Vacker hals,
bra vinklar både fram och bak. Bra överlinje, något kort kors. Underlinjen fin, men
saknar något bröstdjup. Rör sig bra.

Junioriluokka, 9 – 15 kk / Junior class, 9 – 15 m
80

Al Affon Asser

81

Al Sarab Jahangir Ibn Qannaas

82

Al Sarab Jaiman Junaid

83

Golden Desert's Cemal

4

84

Soheil Nour Jilan Jabaar

1

Poissa.
Vackert huvud med något kraftig nosparti. Ger som helhet en långbent intryck. Bra
överlinje, något brant kors. Kunde ha något mer utvecklat bröstkorg. Vinklar fram och
bak OK. Rör sig bra från sidan, något slarvigt framifrån och bakifrån. Höjer svansen i
rörelsen.
VSP-desert bred

Fint huvud, lång hals. Väl tillbakalagd skuldra, något rak överarm. Bra överlinje, något
brant kors. Kunde ha mer utvecklad bröstkorg. Rör sig bra från sidan, något slarvigt
fram- och bakifrån. Höjer. Kunde svansen i rörelsen.
Vackert huvud med fin nosparti. Bra hals, fint förbröst. Något fallande överlinje och
brant kors. Kunde ha något mer utvecklad bröstdjup. Bra vinklar fram och bak. Rör sig
bra från sidan, något instabilt framifrån och bakifrån.

KP, BIS-juniori

Vackert huvud med fin nosparti. Lång, stark hals. Vackert förbröst. Vacker överlinje
med långt, fint kors. Kunde ha lite djupare bröstkorg. Fina vinklar både fram och bak.
Rör sig utmärkt från alla håll.

85

Tazillah Tahir Tiarnan

2

86

Tazillah Tarif Tarrukh

3

KP

Vackert huvud, bra hals. Välutvecklad förbröst. Bra överlinje med fint kors. Bra
underlinje. Fina vinklar fram och bak. Rör sig bra från alla håll.
Fint huvud, men med något kort nosparti. Bra hals, bra förbröst och fina vinklar fram
och bak. Bra överlinje, men något brant kors. Kunde ha något djupare bröstkorg. Rör
sig bra från alla håll.

Nuortenluokka, 15 – alle 24 kk / Intermediate class, 15 – under 24 m
Vackert huvud och uttryck. Lång hals, välutvecklad förbröst. Väl tillbakalagd skuldra.
Något rak överarm. Bra bakbensvinklar. Mycket fin överlinje med markerad dipp. Bra
kors. Kunde ha något djupare bröstkorg. Rör sig bra från alla håll.

87

Al Bhazim Hani Haitham

88

Al Bhazim Hashir Hadad

89

Azamour Casanova

90

Aziz Yafiz

2

KP

91

Aziz Yamak

1

KP, PU3, BIS-nuori

92

Aziz Zakai

4

KP

93

El Hamrah Peleng

94

Emil Ibrahim Al Badaia

95

Khaireddin Zalam

96

Kirman Ilyas

97

Kirman Indrees

98

Matanah's Fadil Ibn Maher

VSP-particolor

Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Lång hals, väl tillbakalagd skuldra. Bra
överarm. Fint förbröst. Bra överlinje, vacker underlinje med välutvecklad bröstkorg.
Välvinklad bak. Rör sig bra från alla håll. Tyvärr lite blyg, som gör att han inte vill visa
sig så bra.
Vackert huvud, lång hals. Fint förbröst. Bra vinklar både fram och bak. Fin överlinje
och underlinje. Rör sig bra från alla håll. Tyvärr något blyg, som gör att han inte vill
visa sig.
Fint huvud med välutvecklad nosparti. Bra hals och förbröst. Bra vinklar både fram
och bak. Fin överlinje med markerad dipp. Något brant kors. Kunde ha något djupare
bröstkorg. Rör sig bra från alla håll.
Vackert huvud & uttryck, men något kort nosparti. Fin, stark hals. Bra förbröst.
Vacker överlinje med markerad dipp. Lång, bra kors. Bra vinklar både fram och bak.
Utmärkt underlinje. Rör sig bra från alla håll.
Hanhund med tydligt könsprägel. Vackert huvud & uttryck. Lång, fin hals, välvinklad
både fram och bak. Något fallande överlinje, vackert lång kors. Kunde ha något mer
markerad bröstkorg. Rör sig bra från alla håll.
Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Fin hals och fin förbröst. Bra överlinje och
långt, välfallande kors. Bra underlinje. Fina vinkalr fram och bak. Rör sig bra från
sidan, något slarvigt framifrån & bakifrån. Höjer svansen vid rörelsen.
Vackert huvud, något vek underkäke. Bra hals, fint förbröst. Något rak vinkel i
skuldra/överarm. Fint överlinje med något brant kors. Fin underlinje, men kunde ha
något djupare bröstkorg. Goda vinklar bak. Rör sig bra från sidan, något slarvigt fram.
Lite blyg, när han visas.
Vackert huvud och uttryck. Bra hals och förbröst. Bra rygglinje, något brant kors.
Något raka vinklar fram, bra vinklad bak. Underlinjen kunde ha liten djupare
brötskorg. Rör sig OK från sidan, slarvar fram. Tyvvärr blyg, vilket gör att han inte vill
visa sig. Han spender sig både i stående och rörelsen.
Bra huvud och uttryck. Fin hals, bra förbröst. Bra vinklar skuldra/överarm.
Välmusklad bakdel med bra vinklar. Vackert fallande överlinje med bra kors. Bra
underlinje. Rör sig bra från sidan, något slarvigt fram. Vill höja svansen i rörelsen.

3

KP

Vackert, maskulint huvud. Fint förbröst, vacker hals. Vackert överlinje med fallande
kors. Vacker underlinje, kunde ha något djupare bröstkorg. Fina vinklar både fram
och bak. Rör sig utmärkt från alla håll.
Vackert huvud med fint nosparti. Lång, bra hals och fint förbröst. Bra vinklad både
fram och bak. Vacker överlinje med bra kors. Fin underlinje. Rör sig bra från sidan,
något slavigt framifrån och bakifrån.

Avoinluokka, yli 2 v / Open class, over 2 years
99

Amias Hadia Min Sahra

100

Ar'maghaan Benjamin Button

101

Aziz Saleh

102

Aziz Vaclav

103

Gharafa Elb Amaranth Jahan

104

Kehailan Han Solo

105

Matanah's Eliel

106

Qirmizi Sorano

107

Quanmarra Kujuri

Maskulint huvud med vackra ögon. Kraftig hals, bra förbröst. Bra vinklad fram & bak.
Bra överlinje med vackert fallande kors. Fin underlinje. Rör sig bra från alla håll, men
höjer svansen i rörelsen.

KP

Vackert, maskulint huvud med mandelformade ögon. Bra hals, bra förbröst. Väl
tillbakalagd skuldra. Något rak överarm. Bra överlinje och kors med markerad dipp.
Underlinje kúnde vara något mer uppdragen. Fina vinklar bak med välmusklade lår.
Rör sig bra från sidan & bakifrån, något slarvigt fram.
Vackert huvud, bra hals och fina vinklar både fram och bak. Välmusklad. Bra överlinje
& kors. Underlinjen kunde ha bättre utvecklad bröstkorg. Rör sig OK. Tyvärr mycket
rädd och vill inte visa sig.
Vackert huvud & uttryck. Lång, stark hals. Väl tillbakalagd skuldra, något rak överarm.
Utmärkt rygglinje med fin kors. Vacker underlinje med väl uppdragen bug. Bra
bakbensvinklar. Fina lårmusklar. Rör sig bra runt om.
Vackert huvud, vackra ögon. Bra, lång hals. Fint förbröst. Bra skulderläge, något rak
överarm. Vackert fallande överlinje med bra kors. Kunde ha något djupare bröstkorg.
Bra vinklar bak. Rör sig bra, något slarvigt fram.

KP

Vackert huvud, mörka, mandelformade ögon. Fin, stark hals. Bra förbröst. Bra vinklar
både fram och bak. Vacker överlinje med markerade dipp. Något kort kors.
Underlinjen kunde ha något djupare bröstkorg. Rör sig bra, men något slarvigt fram.

KP

Vackert huvud, fin lång hals. Välutvecklad förbröst. Fina vinklar skuldra/överarm. Fin
överlinje med markerad dipp och vackert fallande kors. Bra underlinje. Fina vinklar
bak. Rör sig bra runt om.

1

KP, PU4, VSP-avoin

Vackert, maskulint huvud. Lång, stark hals. Bra förbröst. Fina frambensvinklar. Vacker
rygglinje med vackert fallande kors. Bra underlinje. Fina bakbensvinklar med fin
musklade lårmusklar. Rör sig bra från sidan, något slarvigt framifrån & bakifrån.

2

KP

3

Hanhund med tydlig könsprägel. Vackert huvud & uttryck. Lång, stark hals med ett
fint halskrås. Vacker överlinje med fint fallande kors. Vacker underlinje. Fina vinklar
både fram och bak. Rör sig utmärkt från sidan, men något slarvigt fram.

108

Sadaqa Nasim Al Sihr

109

Soheil Nour Irish Star

110

Ta’zim Khronos

111

Tazillah Ulhas Umair

112

Tazillah Voltaire

113

Wallaby's Barakah Dakarai

4

KP

Vackert huvud & uttryck. Bra hals med halskrås. Fina vinklar skuldra/överarm. Bra
över- och underlinje. Utmärkta vinklar bak. Rör sig bra från sidan, något trångt
framifrån & bakifrån.
Vackert huvud med mörka ögon. Fin vacker hals, bra förbröst. Goda vinklar både fram
och bak. Bra överlinje med vackert fallande kors. Kunde ha något djupare bröstkorg.
Rör sig bra från sidan, något slarvigt framifrån.
Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Lång, vacker hals. Bra vinklar fram och bak.
Vacker överlinje med vackert fallande kors. Bra underlinje. Rör sig bra från sidan,
något slarvigt framifrån.
Vackert huvud med välutvecklad nosparti och fin underkäke. Lång, bra hals. Fint
förbröst. Goda vinklar fram & bak. Bra såväl över- som underlinje. Rör sig bra från alla
håll.
Vackert huvud. Lång, stark hals. Fint utvecklad förbröst. Bra vinklar både fram och
bak. Fin överlinje och bra kors. Underlinjen kunde ha något djupare bröstkorg. Rör sig
från sidan med en lång, flytande steg, men något trånga fram- och bakbensrörelser.
Vackert huvud med välutvecklad nosparti. Fin hals. Bra förbröst. Bra vinklad bak. Fin
överlinje, något brant kors. Bra underlinje. Rör sig bra från sidan, något slarvigt
framifrån.

Käyttöluokka, yli 15kk / Working class, over 15 m
114

Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii

3

KP

Vackert huvud med lång, stark hals. Fint förbröst. Vacker, fallande rygglinje med
vackert, lång kors. Bra vinklad både fram och bak. Kunde ha något djupare bröstkorg.
Rör sig bra från alla sidor.

115

Aziz Sheraz

2

KP

Vackert huvud med mörka, mandelformade ögon. Stark, lång hals, bra förbröst. Bra
ryyglinje, som borde vara mer markerat. Något brant kors. Bröstdjupet kunde vara
något bättre. Något raka vinklar fram, bra bak. Fina rörelser runt om.

116

Golden Desert's Badwi

4

VSP-sileä

Släthårig hane med mycket vackert huvud. Lång, stark hals. Väl tillbakalagd skuldra
och bra vinklad överarm. Vackert rygglinje med välmarkerad dipp. Något kort kors.
Bra underlinje. Bra vinklar bak. Rör sig bra från sidan, något lösa frambensrörelser.

117

Qashani Qannaas Al-Arabi

118

Sincerity Kalimantan Belenus

119

Zarabis Shaan

1

KP, VSP-käyttö

Fint huvud med något kort nosparti. Bra hals, bra förbröst. Bra tillbakalagd skuldra,
något rak överarm. Bra bakbensvinklar, fina lårmuskler. Bra över- och underlinje.
Något kort kors. Rör sig bra från sidan, något lösa mellanhänder. Lite blyg och tycker
inte om att man tar i hand.
Bra huvud med välutvecklad nosparti. Bra hals med fint förbröst. Bra vinklar fram och
bak. Fina lårmuskler. Bra fallande rygglinje, bra kors. Fin underlinje. Rör sig bra runt
om, men med något lösa frambensrörelser.
Vackert huvud & uttryck. Lång, stark hals. Bra förbröst. Fina vinkalr både fram & bak.
Vackert fallande överlinje med bra kors. Fin underlinje, med bra uppdrag i buken. Rör
sig bra runt om.

Valioluokka / Champion class
KP

Vackert huvud med väl meijslat nosparti. Fin hals, bra förbröst. Bra vinkel i
skuldra/överarm. Väl vinklad bak med bra lårmuskler. Bra överlinje med väl markerad
dipp. Fint kors, bra underlinje. Rör sig bra från sidan, något lös i mellanhänderna.

KP, PU2

Hanhund med utpräglad skönt könsprägel. Vackert huvud som passar väl till kroppen.
Lång, stark hals. Fint förbröst, väl tillbakalagd skuldor, något rak överarm. Vacker
typisk överlinje. Bra kors. Bra vinklad bak med fina lårmuskler. Kunde ha något mer
uppdragen buklinje. Rör sig bra från alla håll.

120

Aziz Pacifico

121

Aziz Peyton

122

Aziz Quanah

Vackert huvud & uttryck. Bra hals, bra vinklar fram. Välvinklad bak. Fin överlinje och
fint kors. Kund ha något mer uppdraget buglinje. Rör sig bra runt om.

123

Aziz Talai

Vackert huvud med välmeijslat nosparti. Lång, fin hals. Väl tillbakalagd skuldra, något
rak överarm. Fin förbröst. Bra, välfallande överlinje med fint kors. Bra underlinje.
Välvinklad bak. Rör sig bra från sidan, något lösa mellanhänder.

124

Aziz Varzidan

125

Aziz Vezarat

126

Aziz Xamza

127

Cape Avalia Autumn Colours

128

El Hamrah Omari

129

El Hamrah Orrick

2

4

1

KP

Vackert huvud med mörka, mandelformade ögon och välmeislat nosparti. Vacker hals
med fint halsskägg. Bra förbröst. Bra vinkalar fram. Utmärkt rygglinje med bra kors.
Bra underlinje. Bra vinklar bak, välmusklade lår. Rör sig bra runt om.

KP

Vackert huvud med välmeijslat nosparti. Lång, stark hals, Fint förbröst. Goda vinklar
fram och bak. Bra överlinje något brant kors. Bra underlinje. Rör sig bra från sidan,
något lösa mellanhänder.

KP, PU1, BIS-valio,
BIS, Supreme BIS

Vackert huvud, men något kort nosparti. Lång, stark hals med fint halsskägg. Fina
vinklar både fram och bak, välmusklade lår. Bra förbröst. Vackert, fallande rygglinje
med utmärkt kors. Vackert underlinje. Rör sig utmärkt från alla håll.

KP

Vackert huvud med mörka mandelformade ögon. Finn hals, bra förbröst. Bra vinklar
både fram och bak, fina lårmusklar. Bra överlinje och kors. Bra underlinje. Rör sig bra
från sidan, men något lösa mellanhänder.
Vackert huvud med välmeijslat nosparti. Vacker hals och bra förbröst. Väl tillbakalagd
skuldra, något rak överarm. Utmärkt överlinje med långt, vackert kors. Bra underlinje.
Bra bakbensvinklar med välmusklad lår. Rör sig bra från sidan, tendense till lite lösa
mellanhänder.
Vacker, välmeijslat huvud med mörka, mandelformade ögon. Vacker hals, bra
förbröst. Väl tillbakalagd skuldra, något rak överarm. Fin överlinje, bra kors. Bra
underlinje som är väl uppdragen till midjan. Välvinklad bakställ, välmuskalde lår. Rör
sig bra från sidan, något lösa mellanhänder.

130

Gharafa Elb Adamas Malik

131

Khaireddin Yaroq

132

Kirman Hadar

133

Sincerity Kalimantan Adair

134

Soheil Nour Ghanimi

En hund med god könsprägel. Vackert huvud med välmeijslat nosparti. Fin hals med
vackert halskråg. Vackert förbröst. Vackert, fallande överlinje med utmärkt kors.
Goda vinklar både fram & bak. Fin underlinje, som kunde vara något mer uppdragen.
Rör sig utmärkt från sidan, något löst framifrån & bakifrån.
KP

3

KP

Släthårig hane med vackert huvud. Fin stark hals, bra förbröst. Goda vinklar både
fram & bak. Vacker överlinje med fint kors. Vacker underlinje. Rör sig bra från alla
håll.
Vackert huvud & nosparti. Lång, stark hals. Bra förbröst. Bra vinklar fram, välvinklad
bak. Välmusklade lår. Vacker överlinje med bra fallande kors. Vacker underlinje. Rör
sig bra från sidan, men något lös fram.
Vackert huvud med välmeijslat nosparti. Lång, bra hals. Välutvecklad förbröst. Fina
vinklar fram, utmärkt överlinje med något kort kors. Utmärkt underlinje. Bra vinklad
bak med välmusklade lår. Rör sig bra från alla sidor.
Poissa.

Senioriluokka, 7 – alle 10 v / Senior class, 7 – under 10 y
135

Badavie Agazzi

136

El Hamrah Maher

1

KP, BIS-seniori

137

El Hamrah Negatraz-Shir

2

KP

138

Soheil Nour Caspian Al Bhazim

3

139

Soheil Nour Chakshnusha

4

140

Sunfire Harigat

Kraftfull, men vackert huvud. Bra hals, bra förbröst. Vinkeln både fram och bak är OK.
Bra underlinje. Rör sig bra från alla håll. Hålls i väl högt hull, vilket gör det intrycket
att han är lågställdt och också trög.
Vackert huvud & uttryck. Lång, stark hals. Bra förbröst. Utmärkta vinklar både fram &
bak. Bra rygg, välmarkerad dipp och brett & fint kors. Bra underlinje. Rör sig bra från
sidan & bak, något vevande fram.
Vackert huvud, välmeijslat nosparti. Stark lång hals. Bra förbröst. Utmärkt vinkel
skuldra/överarm. Vackert fallande överlinje med fint kors. Vacker underlinje. Fina
vinkalr bak, välmusklade lår. Rör sig bra från alla håll.
Vackert huvud & uttryck. Lång, stgark hals. Bra förbröst. Välvinklad både fram & bak.
Utmärkt rygglinje med markerande dipp. Långt, fint kors. Bra underlinje. Rör sig bra
från sidan & bakifrån, något trångt framifrån.
Vackert huvudmodell, väl meijslat nosparti. Fin hals & förbröst. Utmärkt överlinje och
långt, fint fallande kors. Vackert förbröst och välvinklad både fram & bak. Vacker
underlinje med väl uppdraget bukparti. Rör sig bra från alla håll.
Vackert huvud. Vackra mandelformade ögon, fin underkäke. Vacker hals och bra
förbröst. Bra vinklar både fram och bak. Vacker överlinje, som slutar till ett
välfallande kors. Vacker underlinje. Rör sig bra från sidan & bakifrån, något vevande
fram.

Veteraaniluokka, yli 10 v / Veteran class, over 10 y
141

Aziz Luxor

3

KP

Tioårig veteran i mycket bra kondition. Vackert huvud. Lång, vackert hals. Fint
förbröst, utmärkta vinklar både fram & bak. Vackert överlinje med fint fallande kors.
Utmärkt underlinje. Rör sig mycket bra från sidan, och framifrån & bakifrån.

142

El Hamrah Hakeem Bharatiya

2

KP

Veteran, nästan 12 år gammal i utmärkt kondition. Vackert huvud & uttryck. Fint
förbröst. Utmärkt överlinje med vackert fallande kors. Fina vinklar både fram & bak.
Rör sig bra från alla sidor.

143

Tazillah Emilion

1

KP, VSP-veteraani

1

KP

10-årig, välbehållade veteran i mycket bra kondition. Vackert huvud & uttryck. Bra
hals & förbröst. Goda vinklar fram & bak. Välmusklade lår. Vacker överlinje med
vackert fallande kors. Fin underlinje. Rör sig bra runt om.

Kotikoiraluokka / Pet class
144

Aziz Ramz

Kasvattajaluokka / Breeders Class
203

Al Wathba

204

Aziz

4

205

El Hamrah

2

208

Sincerity Kalimantan

1

209

Soheil Nour

212

Golden Desert's

213

Aziz

214

Aziz

215

Aziz

3

BIS-kasvattaja

Hanhund som tävlar i denna klass p.g.a. kryptos... Vackert huvud & uttryck. Vacker
hals. Vällagd skuldra & fin överarm. Bra förbröst. Bra över- och underlinje. Bra vinklar
bak. Skulle placera sig högt på en vanligt" utställning."

Jälkeläisluokka / Progeny Class
301

Aziz Leilah

2

304

El-Ubaid's Sincerity Isis

1

307

Aziz Sheraz

3

BIS-jälkeläisluokka

Parikilpailu / Brace competition
1
2
3
5

Soheil Nour Gazbiyya /
Soheil Nour Chakshnusha
Aziz Palmira /
Aziz Zahina
El Hamrah Negatraz-Shir /
El Hamrah Negma
El Hamrah Maher /
El Hamrah Maysam

3
2
1
4

BIS-pari

