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Domare: Lena Persson
Valpklass tikar 4-6 mån
1. Ziams Secret Midsummer SE59797/2018 f: 20181126
E: Tipsy-Toe´s Captain Morgan U: Ziams Midsummer Magic
Snart 6 mån tikvalp av mkt fin typ, välbalanserad, mkt fem huvud & uttryck,
välmarkerad haka, utm hals som balanserar svansen väl, mkt välutv förbröst &
bröstkorg för sin ålder, utm ben & tassar, vinklar i harmoni fram & bak. Rör sig med
ett härligt steg. Utm pälskvalitét. Trevligt temperament. Välvisad.
VALPKLASS 1 HP BIR VALP 4-6 MÅN
Valpklass hanar 6-9 mån
2. Eastfane´s Tarte Tatin SE52962/2018 f: 20180908
E: SE UCH Tanbell´s Sgt Pepper U: Bellis Fleur Vom Panorama
Ljuvlig 8 mån hane av utm typ & helhet, mkt vackert huvud & uttryck, vackra
välformad ögon, underbar nosplacering, härlig haka, lång djup bröstkorg, utm
förbröst, vacker hals & rygg, välansatt svans, utm vinklar fram & bak. Utm ben &
tassar, härlig substans. Rör sig med ett vackert effektivt steg med fin bredd i både
kommande & gående. Lovande pälskvalitét.
VALPKLASS 1 HP BIR VALP 6-9 MÅN BIS VALP
Valpklass tikar 6-9 mån
3. Eastfane´s Ballette Siluette SE52964/2018 f: 20180908
E: SE UCH Tanbell´s Sgt Pepper U: Bellis Fleur Vom Panorama
8 mån tik med utm typ, mkt vackert & tilltalande helhet med ett härligt uttryck, vacker
nosplacering, mörka vackra ögon, härlig hakmarkering som ger ett härligt uppkäftigt
uttryck, vacker halsbåge, en aning lång i länden, väl ansatt svans som hon tyvärr inte
vill bära idag. Utm förbröst & bröstkorg. Harmoniska vinklar fram & bak. Rör sig med
ett utm steg men vill inte visa sig riktigt för dagen. Lovande pälskvalitét.
VALPKLASS 1 HP
Öppenklass hanar
4. Befana´s Jungle George SE45673/2016 f: 20160705
E:C.I:B NORD UCH Tellenmussukat Kulta Huumma U: SE UCH FI UCH C.I.B
NORD UCH Ziams Glamoures Grace
2,5 årig hane med mkt vacker balans, kraftfullt maskulint huvud & uttryck, skulle
önska mer markerad haka, mkt vacker hals, djup, lång & fin bröstkorg, välmarkerat
förbröst, en aning lång i ländpartiet. Välansatt & mkt välburen svans, kraftfull
benstomme, harmoniska vinklar fram & bak. Utm front, rör sig med ett vackert steg &
fin balans. Utm pälskvalitét. Välvisad.

EXCELLENT KK 1 CK OPL CERT
5. Kari-Mar Latif d´Adam SE12922/2015 f 20141220
e Tibet Pride´s Blackberry u FI UCH SE UCH Kari-Mar Happy Helena de Lollo
DELTAGER EJ
Championklass hanar
6. NO UCH SE UCH Jomi-Woo´s Mister Magoo SE33820/2016 f 20160514
E: SE UCH Shi-Bi-Chow´s Mao High Socety U: C.I.B SE UCH Jomi-Woo´s Hotter
Than Fire
Tilltalande championhane med utm typ, mkt vackert & mask huvud & uttryck. Utm
bredd mellan ögonen, vacker välplac nos, utm haka & kinder, vacker hals, välansatt
& buren svans, välformad bröstkorg som kunde ha lite mer bredd, utm vinklad fram &
bak. Rör sig med ett vackert steg & utm flick-up. I strålande pälskondition.
Välpresenterad.
EXCELLENT KK 2 CK BHKL 2
7. FI UCH NO UCH SE UCH Kim-Ono´s Zacce Golden Heart
SE19017/2014 f 20140201
E SE & FI UCH Camelle Heart Of Gold U Kim-Ono´s Wandrin´ Star
Mkt vacker femårig champion med ett orientaliskt uttryck, underbar balans mellan
huvud & svans. Mkt vackert & tilltalande huvud & uttryck, utm nosplacering med
öppna näsborrar. Vacker haka & utfyllda kinder. Vacker välform hals, lång djup
bröstkorg, väl ansatt & buren svans. Utm ben & tassar. rör sig med en härlig stil & ett
vackert steg. Strålande pälskond & härligt temperament.
EXCELLENT KK 1 CK BHKL 1 BIR
8. C.I.B FI UCH NO UCH SE UCH Tinoli´s Blow Ya Mind SE10716/2013 f
20121210
e SE UCH FI UCH Tinolis A Brand New Guy u Tunsta´s Crown Imperial
6,5 årig champion med en utm typ, mkt vacker topline, välformad skalle, vackra
välplac ögon, skulle önska en aning högre nosplac. Välplac haka, vacker hals,
välansatt & buren svans, lång välformad bröstkorg, utm ben & tassar, vinklar i
harmoni fram & bak, rör sig med ett fritt & vägvinnade steg. Utm pälskvalitét.
Välpresenterad.
EXCELLENT KK 3 CK
Veteranklass hanar
9. SE UCH FI UCH Jomi-Woo´s Fame And Fortune SE53680/2010 f 20100720
e Jomi-Woo´s Crazy Elvis u Lo-Fan´s Bébè Du Miracle
Mkt vacker nioårig veteran, mkt vackert kraftfullt huvud med ett härligt uttryck.
Välplac nos, välutfyllt nosparti, välmark haka, vackra mörka ögon, utm hals, stark
rygg, välansatt & buren svans, djup lång bröstkorg, utm front, välvinklat bakställ. Står

på utm ben & tassar, rör sig med fin kraft i steget & utm flick-up. Strålande
pälskondition. Trevligt temperament.
EXCELLENT KK 2 CK BHKL 4
10. C.I.B NORD UCHTellenmussukat Kulta Huumaa SE28208/2012 f 20100125
e C.I.B NORD UCH EE UCH Bellings-Karl-Oskar-Krupp u FI UCH Tellenmussukat
Kulta-Pitziä
9 årig veteran med en tilltalande helhet, vacker balans mellan huvud & svans, utm
bredd i skallen, vackra mörka ögon, utm nosplac, välmarkerad haka, utm topline,
djup lång & rund bröstkorg. Utm vinklar fram & bak, rör sig med ett långt vackert steg
& in balans, strålande pälskondition. Trevligt temperament.
EXCELLENT KK 1 CK BHKL 3 BIM VETERAN
11. FI UCH SE UCH Tinoli´s A Brand New Guy SE60030/2010 f 20120926
e NORD UCH EE UCH C.I.B Bellings Karl-Oskar-Krupp u Nit Noys Grand Final
Grace
8,5 årig veteran i fin kondition, vackert huvud & uttryckk, välplac nos & välmark haka,
en aning framskjuten i sin skuldra, välansatt & buren svans, välmark förbröst, lång &
djup bröstkorg, står på utm ben & tassar, harmoniska vinklar fram & bak. I utm
pälskondition. Rör sig med ett fritt steg men tenderar dra upp ryggen en aning. Utm
temperament.
EXCELLENT KK 4
12. FI UCH SE UCH Tinoli´s All For Love SE60032/2010 f 20120926
e NORD UCH EE UCH C.I.B Bellings Karl-Oskar-Krupp u Nit Noys Grand Final
Grace
8,5 årig veteran i strålande kond. Mkt vacker balans mellan huvud & svans, vackert
välformat huvud, utm bredd mellan ögonen, väl ansatt nos, välmark haka. Vacker
hals, stark rygg, välansatt & buren svans, lång välform bröstkorg. Utm vinklar fram &
bak. Rör sig med ett härligt steg & utm flick-up. strålande pälskond & trevligt
temperament.
EXCELLENT KK 3 CK
Juniorklass tikar
13. SE JV- 19 Jomi-Woo´s Nina Pretty Ballerina SE23584/2018 f: 20180310
E: SE UCH FI UCH Wynele Wot A Dream Lord Diva U: C.I.B SE UCH Jomi-Woo´s
Hotter Than Fire
15 mån juniortik med mkt vacker helhet & vacker balans, super fem huvud & uttryck
med ett milt & varmt uttryck, utm skalle, vackra ögon, vacker nosplac. Välmarkerad
haka & utfyllda kinder, vackert välvd hals, utm rygg, välansatt & buren svans, välutv
bröstkorg till sin ålder. Utm ben & tassar. Välvinkl fram & bak. Rör sig med rastypiskt
steg & utm flick-up. Strålande pälskond. Välvisad
EXCELLENT KK 1 CK BTKL 2 CERT
Öppenklass tikar

14. Befanas Joyfull Johanna SE45675/2016 F: 20160705
E: C.I.B NORD UCH Tellenmussukat Kulta Huumaa U: C.I.B NORD UCH Ziams
Glamoures Grace
3 årig tik, mkt god typ. Skulle önska lite mer bredd i skallen, vackra mörka ögon,
skulle önska lite högre nosplac. Välmark haka, mkt vacker halls, utm rygg, välansatt
& buren svans, välformad bröstkorg, en aning utåtvridna armbågar, harmoniska
vinklar fram & bak. Utm pälskvalitét, rör sig väl när hon vill, charmigt temperament.
EXCELLENT
15. Befanas Jungle Jane SE45676/2016 F: 20160705
E: C.I.B NORD UCH Tellenmussukat Kulta Huumaa U: C.I.B NORD UCH Ziams
Glamoures Grace
2,5 årig tik av utm typ. Välbalanserad. Skulle önska en bredare skalle, välplac nos,
välmark haka, visar en aning vitt i ögonen. Vacker hals, plan rygg, välansatt & buren
svans, välformad bröstkorg, står på utm ben & tassar, vinklar i harmoni fram & bak,
utm pälskvalitet. Rör sig med ett utm steg & fin flick-up & och med fin stil. Trevligt
temperament.
EXCELLENT
16. Funny-Feeling´s Dancing In The Dark SE26897/2016 f 20160112
E: Tangse Midnight Indian E: NO jv-13 Reanelis Eye-Catching Lagavulin
3 årig, mkt fem tik, välbalanserad & utm typ, vackert välformat huvud med välplac
ögon & väldigt fem uttryck. Utm nosplac. Vacker haka, utm balans mellan huvud &
svans. Välformad bröstkorg, står på utm ben & tassar, harmoniska vinklar fram &
bak. Utm pälskvalitét. Rör sig med en härlig stil & fin flick-up. Mkt trevligt
temperament.
EXCELLENT KK 2 CK
17. Golden Shara SE55344/2015 f 20150915
E: Tangse Pim U: Tangse Sharapova
3årig tik, utm typ, mkt vackert välform huvud med fin bredd, vackra mörka ögon, utm
nosplac. Utm haka, en aning framskjuten skuldra, utm rygg, välansatt & buren svans,
utm förbröst & välform bröstkorg. Står på utm ben & tassar. En aning knapp
knävinkling. Rör sig med ett fint steg. Utm pälskvalitét, mkt trevligt temperament.
EXCELLENT KK 4 CK
18. Jomi-Woo´s Miss Money Penny SE33824/2016 f 20160514
E: SE UCH Shi-Bi-Chow´s Mao High Socety U: C.I.B SE UCH FI UCH Jomi-Woo´s
Hotter Than Fire ( Specialtecken C )
3 årig tik med en mkt vacker helhet, mkt tilltalande ljuvligt huvud & uttryck. Jag får
lust att pussa henne. Vackra ögon med utm bredd emellan, underbart nosparti,
vacker haka, vacker välform hals, utm rygg, väl ansatt & buren svans. Välmark
förbröst, lång djup bröstkorg. Utm ben & tassar. Utm vinklar fram & bak. Utm
pälskvalitét. Rör sig med ett mkt vackert steg & fin flick-up. Trevligt temperament.

EXCELLENT KK 1 CK
19. Tinolis Cuddles And Cocoa Kisses SE37204/2013 f: 20130517
E: FI UCH SE UCH Tinolis All For Love U: Frejahöjdens Pigelina
6 årig tik, utm typ & strl, välbalanserad, mkt vackert & fem huvud & uttryck. Fin bredd
mellan ögonen, utm nosplacering, välmark haka. Vacker hals, välansatt & buren
svans. Välmark förbröst, välformad & lång bröstkorg, utm ben & tassar. Rör sig med
ett utm steg & fin flick-up. Utm pälskvalitét. Trevligt temperament.
EXCELLENT KK 3 CK
20. Yung Lo´s Skip The Dress SE44160/2016 f: 20160618
E: C.I.B NORD UCH Yung Lo´s Double Fantasy U: Hin Chens Ärtan´s Queen
3 årig mkt fem tik, väldigt självsäker, ultra fem huvud & uttryck, välform skalle.
Välansatt nos, önskar mer haka, en aning framskjuten i sin skuldra, utm rygg,
välansatt svans, välform rund bröstkorg, välmark förbröst, utm ben & tassar, utm
pälskvalitét. Rör sig med ett gott steg, kaxigt temperament. Välvisad.
EXCELLENT
Championklass tikar
21. C.I.B SE UCH Jomi-Woo´s Hotter Than Fire SE25461/2012 f. 20120319
E: Jomi-Woo´s Fame And Fortune U: Grape´s Ting-E-Ling Of U Queen
Vacker välbalanserad champion tik, utm typ & helhet, vackert välformat huvud med
ett milt uttryck, utm ögon, välplac nos & välmarkerad haka, vacker balans mellan
huvud & svans, lång välform rund bröstkorg, utm förbröst, excellent front, utm
bakbensvinkling, strålande pälskond. Rör sig med ett vägvinnande långt steg. Utm
flick-up. Trevligt temperament.
EXCELLENT KK 1 CK BTKL 3
Veteranklass tikar
22. NO UCH SE UCH Bellings Olivia-Krupp S28858/2008 f 20080312
E: EE CH FI JV-04 FI UCH Aksu Lord And Master u INT UCH NORD UCH
Kläpphällans Isabella
11 årig veteran, utm kondition, mkt vacker balans mellan huvud & svans, utm typ,
fem huvud & uttryck, vacker nos, excellent topline, vacker välburen svans, har en
tendens att dra ryggen i stående. Välform bröstkorg. Står på utm ben & tassar,
välvinklad fram & bak, utm pälskondition. Rör sig med ett vackert steg & utm balans.
Välvisad.
EXCELLENT KK 4 CK
23. Bellings Pricilla-Krupp SE62752/2010 f 20100927
E: FI UCH San Fun Valid Vision u SE UCH Bellings Nicole-Krupp
(Specialtecken C)
8,5 årig veteran, utm kondition, utm typ, tilltalande helhet, vacker balans mellan

huvud & svans, vackert välformat huvud med ett fräckt uttryck. Utm bredd mellan
ögonen, väl ansatt nos, utfyllda kinder, välmark haka, utm kropp & bröstkorg, står på
utm ben & tassar, harmoniska vinklar fram & bak, utm flick-up när hon rör sig & har
ett vägvinnande steg. Fortfarande full av bus.
EXCELLENT KK 2 CK BTKL 4 RESERV CERT
24. Kim-Ono´s Wandrin´ Star S55421/2009 f 20090904
E: Adorenaline Glow In The Dark U: Kim-Ono´s Spirit Fly´s On Night
9,5 årig veterantik, utm kndition & typ. Mkt vackert huvud med super fem uttryck, utm
bredd mellan ögonen. Välansatt nos, välmark haka, vacker hals, en aning instabil i
ryggen, välansatt & buren svans, lång välform bröstkorg, utm ben & tassar.
Harmoniska vinklar fram & bak. Strålande päls kond. Rör sig med ett fritt steg men
spänd i rygglinjen. Trevligt temperament.
EXCELLENT
25. SE UCH SE VV-18 Myzahl Ting-Erh-Kamas S40898/2009 f 20090512
E: NORD V-05 EUW-6 SE-FI-KBH V-04 NO V-06 FI UCH INT& NORD UCH Fossella
Kama Sutra U: Myzahl Queen-Ariza
10 årig veterantik i strålande kond. Mkt vacker & tilltalande helhet, vacker balans
mellan huvud & svans, utm rygg, välansatt & buren svanns, lång djup välformad
bröstkorg. Excellent front, välvinklat bakställ, härliga tassar i strålande pälskondition,
rör sig med ett mkt vackert kraftfullt steg & med utm balans & flick-up. Härligt
temperament.
EXCELLENT KK 1 CK BTKL 1 BIM BIR VETERAN
26. C.I.B NORD UCH Ziams Don´t Worry Be Happy S39896/2009 F 20090515
e SE UCH DK UCH SV-05 WW-08 C.I.B Popeye´s Lightfoot Gordon u NORD UCH
Ziams Miss Maple Ready For Success
10 årig veterantik i jättefin kondition. Tilltalande helhet & utm typ, mkt vacker balans
mellan huvud & svans, vackert välformat huvud, vackra mörka ögon, utm nosplac.
Vacker haka, vackert välvd hals. Stark rygg, välansatt & buren svans, lång välform
bröstkorg, utm vinklar fram & bak. Super päls kond. Rör sig med ett kraftfullt steg &
utm flick-up. Mkt trevligt temperament.
EXCELLENT KK 3 CK
Uppfödarklass
Kennel Jomi-Woo´s
Tävlar med: 6, 9, 13, 21
En otroligt jämn & vacker grupp bestående av 4 kombinationer där typen går igenom
på samtliga fyra. Ljuvliga huvuden med milda uttryck, härlig uppsyn, välbalanserade
med utm rörelser & fina flick-uper. Utm pälskvalitetér.
UPPFÖDARKLASS 1 HP BÄSTA UPPFÖDARGRUPP
Kennel Tinoli´s
Tävlar med: 8, 11, 12 19

En grupp med tre kombinationer. Jättefina siluetter, välbalanserade. Utm huvud &
svansar i balans. Tydlig könsprägel, utm rörelser med fina flick-uper. Lite skillnad i
uttryck men samtliga med mörka vackra ögon. En mkt fin grupp.
UPPFÖDARKLASS 2 HP

