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Öppenklass hanar 
 
628. Jomi-Woo´s Jumpin´ Jack Flash SE38409/2013  f 20130529 
e Popeye´s Porthos u Jomi-Woo´s Eternal Flame                                                          
Uppf Johanna & Josefine Leijon, Rosvik Äg Marita Leijon, Överkalix 
Utm typ, bra prop, välformat maskulint välrundat huvud, stora mörka fina ögon, fin 
bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett, kunde haft lite bättre markerad 
haka, vackra välplac öron ramar in ansiktet vackert och ger ett fint uttryck, bra hals, 
kunde föredra lite stramare överlinje, välv välvda revben men kort bröstben, normala 
vinklar fram och bak, rejäl benstomme och bra tassar, bra pälskvalitét, välplac svans 
m fin båge som balanserar helheten väl, kunde ha lite kraftfullare påskjut, bra 
temperament, väl presenterad. 
EXCELLENT KK 4 
 
629. Kari-Mar Junior d´Leo  SE18998/2013    f20130129 
E NORD UCH Kari-Mar Fablo de Lollo  U Wild Knight´s Infinity Divine 
Uppf Karina Gonzales & Marco Montalva Tobar, Boden Äg: Malin Enberg, Boden 
Utm typ, bra prop, välformat maskulint huvud, kunde haft lite mer panna, mörka en 
aning små ögon, fin bredd i nosparti, öppna fina näsborrar, bra bett och haka, vackra 
öron ramar in ansiktet förtjänstfullt, bra hals och överlinje, skulle föredra lite mera 
volym i kroppen, harmoniska vinklar fram och bak, bra benstomme, bra tassar, utm 
pälskvalitét, välvårdad, välansatt ngt platt svans, rör sig m bra steg, ostabil framtill, 
trevligt temperament, väl presenterat 
EXCELLENT KK 3 
 
630. Kari-Mar Kaka d´Harley SE20388/2013    f 20130206 
e Tinoli´s All For Love u FI UCH Kari-Mar Happy Helena de Lollo                           
Uppf Karina Gonzales & Marco Montalva Tobar, Boden Äg Malin Enberg, Boden 
Utm typ, bra prop, maskulint välrundat välformat huvud, mörka vackra ögon, fin bredd 
i nospartier, öppna fina näsborrar, tendens att visa tungan, bra haka, aningen stort 
underbett, välplac öron ramar in ansiktet vackert, bra hals, ngt karp rygglinje, 
välformat bröstkorg, tillräckliga vinklar fram, skulle föredra rakare framben, normala 
vinklar bak, välburen svans m fin båge, utm pälskvalitét, välvårdad, rör sig lite kort i 
steget såväl fram som bak, trevligt temperament, väl presenterad. 
VERY GOOD 
 
631. Kim-Ono´s Zacce Golden Heart  SE19017/2014   f 20140201 
E SE & FI UCH Camelle Heart Of Gold  U Kim-Ono´s Wandrin´Staar 
Uppf: Eivor Wallmark & Rose-Marie Johansson, Skellefteå 
Äg: Rose-Marie Johansson, Rökå  (Specialtecken C) 
Utm typ, bra prop, välformat maskulint välrundat huvud, mörka vackra ögon m bra 
strl, välmarkerad panna, fin bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett, väl 
markerad haka, vackra öron ramar in ansiktet förtjänstfullt och ger ett fint uttryck, bra 
hals och stram överlinje, välformad bröstkorg m tillräcklig volym, harmoniska vinklar 
fram och bak, utm ben och tassar, välvårdad päls av utm kvalitét, fin svansbåge 
balanserar helheten bra, rör sig m typisk flickup, utm temperamet, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 3 CERT CHAMPIONAT 



 
632. Tinoli´s Blow Ya Mind SE10716/2013 f 20121210    
e Tinolis A Brand New Guy u Tunsta´s Crown Imperial  
Uppf Towa Granström & Maria Enkvist, Älvsbyn Äg Towa Granström, Älvsbyn 
Utm typ, bra prop, maskulint välformat huvud, tillräckliga panna, mörka vackra ögon 
av bra strl, fin bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, bra bett och välmarkerad 
haka, välplac öron ramar in huvudet vackert, bra hals och stram överlinje, välformad 
bröstkorg, tillräckl vinklar fram och bak, utm pälskvalitét, välplac svans, fin båge, blir 
lite välvd i överlinje i rörelse och kunde därför ha lite kraftfullare påskjut, trevligt 
temperament, välpresenterad. 
EXCELLENT KK 2 
 
Championklass hanar 
 
633. FI UCH SE UCH Camelle Heart Of Gold SE32072/2012 f 20120105 
e FI UCH Lady Chima´s Zecret Promice u FI UCH Camelle Gemstone  
Uppf Kati Mäkelä, Finland Äg Rose-Marie Johansson, Rökå 
Utm typ, bra prop, välformat mask välrundat huvud m fin panna, mörka vackra ögon, 
fin bredd i nospartiet, fina öppna näsborrar, bra bett och välmarkerad haka, välplac 
öron ramar in ansiktet vackert, bra hals och stram överlinje, harmoniska vinklar fram 
och bak, välformad bröstkorg m bra volym, utm ben och tassar, fin svansbåge 
balanserar helheten förtjänstfullt, vacker välvårdad päls av bra kvalitét, rör sig med fin 
stil och bra steg, trevligt temp och bra visad. 
EXCELLENT KK 2 CK  BHKL 4  
 
634. FI UCH SE UCH Jomi-Woo´s Fame And Fortune  SE53680/2010 f 20100720 
e Jomi-Woo´s Crazy Elvis u Lo-Fan´s Bébè Du Miracle  
Uppf & äg.  Johanna Leijon & Josefin Leijon, Rosvik  
Utm typ, härliga prop, välformat mask huvud, mörka vackra ögon, fint rundad panna, 
fin bredd i nospartiet, öppna fina näsborrar, välplac öron som ramar in ansiktet 
vackert, bra bett och välplac haka, bra hals och stram överlinje, välformad bröstkorg 
m bra volym, harmoniska vinklar fram och bak, raka fina framben, välvårdad päls av 
bra kvalitét, bra svansbåge, rör sig med bra stil och steg, trevligt temperament väl 
presenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 2 
 
Veteranklass hanar 
 
635. C.I.B NORD UCH Bellings Ozzy-Krupp S28853/2008 f 20080312 
e FI UCH Aksu Lord And Master u INT UCH NORD UCH Kläpphällans Isabella  
Uppf Elda Estela Högling, Råneå Äg Ingrid Nilsson, Boden 
8½ år veteran hane, utm kondition och en heder för sin ägare, härliga prop, maskulin 
välformat välrundat huvud, stora fina mörka vackra ögon, fin bredd i nospartiet, 
öppna fina näsborrar, välmarkerad haka, bra bett, ganska mkt tandsten, härlig hals 
och stram överlinje, harmoniska vinklar fram och bak, utm kropp med härlig volym, 
vacker välvårdad päls, härlig svansbåge balanserar helheten förtjänstfullt, fin 
muskelkondition, rör sig m utm stil och steg, härligt temperament, väl presenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BHKL 1 BIR & BIR VETERAN 
 
Juniorklass tikar 



 
636. Jomi-Woo´s Little Queenie  SE42484/2015   f: 20150625 
E: Jomi-Woo´s Jumpin Jack Flash  U: Tangse Power Of Love 
Uppf & Äg: Johanna Lejon Josefine Lejon, Rosvik  
Utm typ, bra prop, nätt feminint huvud, tillräcklig panna, stora fina mörka ögon, fin 
bredd i nospartiet, aningen knipta näsborrar, bra bett, väl markerad haka, välplac 
öron, bra hals, stram överlinje, normala vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, 
ngt kort bröstben, passande benstomme, bra tassar, bra pälskvalitét, fin svansbåge, 
rör sig m bra stil och steg, trevligt temperament, väl presenterad, tydligt snarkande 
andningsljud drar ner priset. 
VERY GOOD KK 1 
 
Öppenklass tikar 
 
637. Sanzoku´s Ketu Ang-Ki Chi  SE46521/2012   f 20120609 
E Lady Chima´s Fu-Ling Bee  u Tibets Pride´s Speed Dating    
Uppf My Hammarström, Ramkvilla  Äg:Johanna Leijon, Rosvik 
( Specialtecken C ) 
Utm typ, fina prop, välformat feminint huvud, fint rundad panna, mörka vackra ögon 
m bra strl, fin bredd i nospartiet, välmarkerad haka, bra bett, kunde ha lite tydligare 
markerade hörntänder i underkäken, fina öron ramar in ansiktet vackert, tillräcklig 
hals, stram överlinje, rak skuldra, normala vinklar bak, välformad bröstkorg m bra 
volym, utm ben och tassar, välvårdad päls av bra kvalitét, välplac svans, rör sig m fin 
stil och bra steg, trevligt temperament och väl presenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 3 CERT CHAMPIONAT 
 
Championklass tikar  
 
638.  SE UCH Jomi-Woo´s I Got U Babe  SE33676/2012 f. 20120429 
e Jomi-Woo´s From A Jack To A King u Jomi-Woo´s Enchanting Queen Onessie 
Uppf Johanna Leijon & Josefine Leijon, Rosvik  Äg Josefine Lejon, Överkalix 
Utm typ, bra prop, välformat feminint huvud, tillräckl panna, mörka vackra ögon, fin 
nosbredd, välmarkerad haka, bra bett, aningen knutna näsborrar, vackra öron ramar 
in ansiktet vackert, bra hals, stram överlinje, välformad bröstkorg bra volym, fint 
förbröst, harmoniska vinklar fram och bak, välvårdad päls, fin svansbåge balanserar 
helheten förtjänstfullt, rör sig m fin stil och bra steg, trevligt temperament och 
välpresenterad. 
EXCELLENT KK 2 CK  BTKL 2 
 
639. CIB NORD UCH Ziams Don´t Worry Be Happy S39896/2009 F 20090515 
e SE UCH DK UCH SV-05 WWV-08 C.I.B Popeye´s Lightfoot Gordon u NORD UCH 
Ziams Miss Maple Ready For Success  
Uppf Leslie Anne & Lars Bergqvist, Åsa Äg Ingrid Nilsson, Boden 
Utm typ, härliga prop, vackert välformat fint rundat format huvud, fin panna, stora 
vackra runda mörka ögon, fin nosbredd, bra nosparti, öppna fina näsborrar, bra bett, 
väl markerad haka, vackra öron ramar in ansiktet fint, bra hals och stram överlinje, 
harmoniska vinklar fram och bak, utm kropp, härligt förbröst, härlig svansbåge 
balanserar helheten förtjänstfullt, rör sig med utm stil och steg, härligt temperament 
och välpresenterad. 
EXCELLENT KK 1 CK  BTKL 1 BIM 



 
Veteranklass tikar 
 
640. Bellings Olivia-Krupp S28858/2008 f 20080312 
e FI UCH Aksu Lord And Master u INT UCH NORD UCH Kläpphällans Isabella Uppf 
Elda Estela Högling, Råneå Äg Maria Engqvist, Älvsbyn  
(Specialtecken C) 
Utm typ, utm prop, välformat feminint huvud, kunde ha lite mera panna, fin bredd i 
nospartiet, öppna fina näsborrar, ett bortopererat öga men ett fint runt och mörkt öga 
som finns, skulle föredra lite kraftigare markerad haka, vackra välbehållna öron ramar 
in ansiktet fint, tillräcklig hals, rak skuldra, ngt eftergivande rygglinje, utm kropp, 
normala vinklar bak, vacker välvårdad päls, härlig svansbåge balanserar helheten 
förtjänstfullt, rör sig m bra steg, trevligt temperament och välpresenterad.  
Fin kondition och heder för sin ägare. 
EXCELLENT KK 1  BIM VETERAN 
 
Uppfödarklass 
 
Kennel Jomi-Woo´s Johanna Leijon, Rosvik 
Tävlar med: 628, 634, 636, 638 
En uppfgrp bestående av 4 individer ur 4 kombinationer, samtliga har bra prop m bra 
längd i kroppen, vackra välformad fint rundade huvuden, bra ögonform, fin bredd i 
nospartierna, välkroppade m sunda rörelser, genomgående samma typ, utm 
pälskvalitéer och fina svansbågar, grattis till ett lyckat uppf resultat och fortsatt 
framgång önskar jag er. 
UPPFÖDARKLASS 1 HP  BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


