
Mikkeli 6.5.2017  Halonen Eija 
 
PEN, Urokset 
 
 
PEN 1 KP VSP  / Tashi-Gong Voodoo / FI54072/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vankkarunkoinen, tänään hieman takakorkean vaikutelman antava uros, jolla kaunisilmeinen pää. Kuono-osa voisi olla 
hieman täyteläisempi. Hyvä kaula, lavat & rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännänkiinnitys & takaosa. Lupaava turkki. 
Mukava luonne. Liikkuu hyvin takaa & sivulta, edestä hieman ahtaasti. 
 
 
 
PEN, Nartut 
 
 
PEN 1 KP ROP / Tashi-Gong Winterina / FI54074/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet omaava feminiininen narttu, jolla erittäin sievä ilme. Erinomainen kuono-osa, kaikilla osa-
alueilla. Hyvä kaula & lavat. Tarvitsee vielä rintakehään syvyyttä & leveyttä. Kauniit tassut. Hyvä hännänkiinnitys, häntä 
ja takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan, silloin kun haluaa. 
 
 
 
JUN, Urokset 
 
 
JUN EH 3 / Double Eye Valentino / FI20976/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vankkaluustoinen uros, jolla kauniin muotoiset silmät & hyvä ilme. Hyvä alaleuka, mutta turhan paljon huulia. Riittävä 
kaula, lavat & rintakehä. Löysät kyynärpäät. Selkälinja tänään vielä epävakaa. Takakulmauksia tulisi olla huomattavasti 
enemmän. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman epävakaasti. Saisi kantaa päänsä ylväämmin. Mukava 
luonne. 
 
 
JUN EH 2 / Irtokarvan Samu / FI31184/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vankkaluustoinen nuori uros jolla kauniin malliset silmät & kaunis ilme. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula. 
Riittävät lavat. Rintakehän tulisi olla syvempi & täyteläisempi. Löysät kyynärpäät. Hieman pitkä lanne-osa- Riittävät 
takakulmaukset. Lupaava turkki. Liikkuu riittävällä askeleella kauttaaltaan. Tulisi kantaa päänsä ryhdikkäämmin. Mukava 
luonne. 
 
 
JUN ERI 1 SA PU 1 SERT / Saffron Poitier / FI38983/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava uros jolla kauniin muotoiset silmät & hyvä ilme. Alaleuka tulisi olla huomattavasti 
voimakkaampi. Hyvä kaula, lavat & rintakehä. Kauniit tassut. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä hännänkiinnitys, häntä & 
takaosa. Erinomainen turkki. Liikkuu erittäin kauniilla askeleella kaikilta osiltaan. Hyvä luonne. 
 
 
 
AVO, Urokset 
 
 
AVO EH 2 / Tipsn’drops Dash / FI38294/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman ilmavan vaikutelman antava uros jonka silmät tulisi olla kauniimman malliset, kuono-osa täyteläisempi ja 
alaleuka keveämpi. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Rintakehän tulisi olla huomattavasti leveämpi & syvempi. Kauniit tassut. 
Hyvä häntä. Riittävät takakulmat. Liikkuu takaa ahtaasti, sivuliike ok. Mukava luonne. 
 
 



AVO ERI 1 / Ziestan Li Naozumi / FI38443/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla erittäin kaunis pää kaikilta osiltaan. Kaunis kaula. Riittävät lavat. Rintakehä tulisi 
olla syvempi & täyteläisempi. Kauniit tassut. Hyvä häntä. Riittävät takakulmat. Liikkuu hyvin takaa & sivulta. Etuaskel 
saisi olla vakaampi. Erinomainen  luonne. 
 
 
 
VET, Urokset  
 
 
VET ERI 1 SA PU 1 VSP VET ROP / Down-Goblin Fernando / FIN12034/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaisessa kunnossa oleva vankka veteraani jolla kaunis ilme. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, lavat 
& rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä häntä & hännänkiinnitys & takaosa. Hienossa kunnossa oleva turkki. Liikkuu takaa 
hieman ahtaasti, edestä löysästi mutta sivuliike kaunis ja ryhdikäs. 
 
 
 
JUN, Nartut 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP / Benevolos Miss Moneypenny /  FI24158/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Erittäin sievä feminiininen pää kaikilta osin. Erinomainen kaula, lavat & 
rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen hännänkiinnitys & takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu erittäin kauniisti kaikilta 
osiltaan, energisesti, hieman leveä edestä. 
 
 
JUN EH 4 / Chanelstyle Xmas Angel Nea / FI13034/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla kaunis ilme. Alaleuka voisi olla leveämpi & purenta parempi. Hyvä kaula. Riittävät 
lavat & rintakehä. Kauniit tassut. Hieman pitkä lanneosa. Erinomainen hännänkiinnitys & takaosa. Liikkuu hyvin takaa & 
sivulta, edestä hieman epävakaasti. Mukava luonne. 
 
 
JUN EH 3 / Flying Carpet’s Give Me Confetti / FI10803/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman ilmavan vaikutelman antava narttu jolla kaunismalliset silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Kaunis kuono-osa. 
Hyvät tassut. Hyvä kaula. Hieman pitkä lanneosa. Riittävän pitkät takakulmat. Turkki hieman vaiheessa tänään. Liikkuu 
mukavasti kaikilta osiltaan joskin saisi kantaa päänsä ryhdikkäämmin liikkeessä. Mukava luonne. 
 
 
JUN ERI 2 / Irtokarvan Stitch / FI31182/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman ilmavan vaikutelman antava narttu, jolla kauniin malliset silmät, jotka saisivat olla tummemmat. Kuono-osa voisi 
olla hieman kehittyneempi. Hyvä kaula & lavat. Riittävä rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännänkiinnitys & takakulmat. 
Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan, voisi kantaa päänsä ryhdikkäämmin liikkeessä. Mukava luonne. 
 
 
JUN EH / Katimon Trudy / FI37464/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu jonka silmät voisivat olla hivenen pienemmät. Erinomainen kuono-osa. Riittävä kaula. 
Hyvät lavat & rintakehä. Kauniit tassut. Riittävä takakulmat. Erinomainen turkki. Seistessä oikein sievä, mutta liikkeessä 
häntä saisi olla kauniimmin asettunut ja päänsä saisi kantaa ryhdikkäämmin. Liikkeeseen saisi tulla ripeyttä. 
 
 
 
 
 



AVO, Nartut 
 
 
AVO ERI 1 / Playpoint Feodora / FI12811/15 
 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu joka tänään hieman pulskassa kunnossa. Silmät voisivat olla mantelin muotoisemmat. 
Hyvä kuono-osa. Hyvä kaula, lavat & rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännänkiinnitys & takaosa. Erinomainen turkki. 
Liikkuu hyvin takaa & sivulta, edestä hieman leveästi. Erinomainen luonne. 
 
 
AVO H / Tipsn’drops Tiny Star / FI19360/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ilmavan vaikutelman antava narttu jolla mukava ilme. Alaleuka turhan pitkä & kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Riittävä 
kaula, lavat & rintakehä. Hyvät tassut. Takakulmaukset tulisi olla voimakkaammat. Turkki ei tänään näyttelykunnossa. 
Tulisi kantaa päänsä paremmin liikkeessä & mennä reippaammalla askeleella. Mukava luonne. 
 
 
AVO EH 2 / Tipsn’drops Tiny Toe / FI19361/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla sievä ilme ja kaunis kuono-osa. Hyvä kaula. Riittävät lavat & rintakehä. Kauniit 
tassut. Selkälinja tulisi olla suorempi. Riittävät takakulmat. Tulisi kantaa päänsä & häntänsä paremmin liikkeessä. 
Mukava luonne. 
 
 
 
VAL, Nartut 
 
 
VAL ERI 1 SA PN 2 / Katimon Tasha / FI39001/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vankka, sievä narttu jolla kaunis ilme & kuono-osa. Hyvä kaula, lavat & rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen häntä, 
hännänkiinnitys & takaosa. Erinomaisessa kunnossa oleva turkki. Liikkuu kauniisti mukavalla askeleella kaikilta osiltaan. 
Mukava luonne. 
 
 
 


