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PEN, Urokset 
 
PEN 1  / Tor Oskan Unto-Eevertti / FI50060/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vankkaluustoinen, hieman pitkän vaikutelman antava uros, jolla hyvä kallo-osa. Kauniit silmät, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi. Hyvä alaleuka, purenta vielä vaiheessa. Hyvä kaula, lavat ja rintakehä. Hieman pitkä lanneosa, hyvä 
häntä ja hännänkiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu hyvin takaa, edestä vielä hieman veivaten. Selkälinja tulee 
vakiintua. Mukava luonne. 
 
PEN 2 / Xaramae First Class / FI55270/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä tyyppinen pentu jolla kaunis kallo-osa ja korvat. Kaunis ilmeiset silmät, tällä hetkellä turhan pitkä alapurenta. 
Erinomainen kaula ja lavat, rintakehän tulee vielä kehittyä. Hyvä hännänkiinnitys ja häntä. Riittävät takakulmat. Liikkuu 
hyvin mutta tulisi kantaa päänsä paremmin. Lupaava mutta tarvitsee vielä aikaa. 
 
 
PEN, Nartut 
 
PEN 1 KP ROP / Kaimon Gerheil Beautiful Belana / EST-04491/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs narttu jolla ihastuttava feminiininen pää kaikilta osiltaan. Erinomainen kaula ja 
kaulalinja. Hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen hännänkiinnitys. Hyvät takakulmat, lupaava turkki. 
Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan, lupaava! 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN EH 2 / Celebdil’s Leonardo / FI39081/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava vankka uros jolla hyvä kallo-osa, jonka ilmettä häiritsevät kuonossa olevat rypyt. Alaleuka 
voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula ja lavat. Riittävä eturinta. Hyvä hännänkiinnitys, häntä ja takaosa. Hyvä turkki. Liikkuu 
sivulta hyvin takaa kapeasti, edestä hieman veivaten. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. (vierastaa nurmikkoa) 
 
JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSP / Tashi-Gong D Beckham / FI47786/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs uros jolla kaunis kallo-osa. Erinomaiset silmät ja ilme. Alaleuka voisi olla 
leveämpi ja voimakkaampi. Kaunis kaula, hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut, erinomainen häntä ja hännänkiinnitys ja 
takaosa. Erinomainen turkki. Liikkuu erittäin kauniilla askeleella kaikilta osilta. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO EH 1 / Ziestan Li Naozumi / FI38443/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman ilmavan vaikutelman antava uros jolla hyvä kallo-osa ja silmät. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Erinomainen 
kaula, riittävät lavat ja rintakehä. Hyvät tassut. Hyvä häntä ja hännänkiinnitys. Riittävät takakulmat. Hyvä laatuinen turkki 
jota tänään hieman niukasti. Liikkuu hyvin takaa edestä hieman veivaten. Selkälinjan tulisi olla vakaampi liikkeessä ja 
ryhti paremmin. Mukava luonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAL, Urokset 
 
VAL EH 1 / Qi Gong’s Flying Shaman / FI45350/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava uros jolla kaunis kallo ja silmät. Turhan pitkä alaleuka ja hampaat voisi olla siistimmässä 
järjestyksessä, hampaita näkyy. Erinomainen kaula, lavat ja rintakehä. Erinomainen hännänkiinnitys ja takaosa. Riittävä 
turkki. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan. 
 
 
VET, Urokset 
 
VET EH 1 /Finriikan Roberto / FI51136/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava vankka uros. Hyvä kallo-osa, hieman vaaleat silmät. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja 
alaleuka voimakkaampi. Hyvä kaula, lavat ja rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin 
kaikilta osiltaan mutta voisi kantaa päänsä paremmin. 
 
VET EH 2 / Wartin-Kyis Gon-Po-Ter / FIN39845/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mitasuhteet omaava hyväluustoinen uros. Hyvä pää, hyvä kaula ja lavat. Rintakehä voisi olla syvempi. Hyvä 
hännänkiinnitys, häntä ja takaosa. Hyvä turkki. Silmät tulisi olla tummemmat. Tulisi kantaa päänsä ja häntänsä 
kauttaaltaan paremmin liikkeessä. Liikkeet ok. Mukava luonne. 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN ERI 2 / Finriikan Töyhtöangervo / FI27263/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman pitkän vaikutelman antava elegantti narttu jolla kaunisilmeinen feminiininen pää. Kauniit korvahapsut, hyvä 
kaula, lavat ja rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä häntä, hännänkiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu hyvin 
kaikilta osiltaan hyvällä ryhdillä. Mukava luonne. 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 2 Varasert / Saffron Vergara / FI49719/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs narttu jolla hyvä pää ja kaunis ilme. Hieman turhan pitkä alaleuka. Hyvä kaula, 
lavat ja rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu erittäin kauniisti kaikilta osiltaan 
erinomaisella ryhdillä ja askeleella. Erinomainen luonne. 
 
JUN ERI 3 / Saffron Veyrona / FI49720/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava hyväluustoinen narttu. Kallo-osa vielä hieman pyöreä. Kauniit silmät. Kuono voisi olla 
täyteläisempi. Hyvä kaula ja lavat. Eturinta tarvitsee vielä kehittyä. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki. 
Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Hännänkaari voisi olla näyttävämpi. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 1 SA PN 3 / Inkerellin Semilia / FI56441/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet omaava hieman pulskassa kunnossa oleva narttu jolla hyvä pää ja ilme. Alarivi voisi olla 
hieman siistimpi (hampaat). Hyvä kaula, lavat ja rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Kauniissa turkissa. Liikkuu 
erittäin hyvällä askeleella kaikilta osiltaan, selkälinja voisi olla vakaampi. 
 
 
 
 
 
 
 



AVO, Nartut 
 
AVO ERI 2 / Katimon Trudy / FI37464/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava kauniissa kunnossa oleva narttu, jolla hyvä pää, silmät tulisi olla tummemmat. Hyvä kaula, 
lavat ja rintakehä. Hieman alhainen hännänkiinnitys. Hyvä takaosa. Turkki kauniissa kunnossa. Liikkuu hyvin kaikilta 
osiltaan silloin kun haluaa. 
 
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP FI MVA / Playpoint Tic Tac Toe / FI49480/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunisilmeinen feminiininen pää. Alaleuka voisi olla leveämpi ja täyteläisempi. 
Erinomainen kaula, hyvät lavat, rintakehää voisi olla enemmän. Erinomainen häntä ja hännänkiinnitys. Hyvä takaosa. 
Kauniissa turkissa. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan ryhdikkäästi. 
 
AVO EH 3 / Tashi-Gong Victoria / FI54076/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis feminiininen pää. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Rintakehä voisi olla syvempi. 
Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Hyvä turkki. Liikkuu hyvällä askeleella. Selkälinja tulisi olla suorempi ja ryhti parempi. 
 
AVO EH 4 / Tiuhtiettelma / FI29841/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman ilmavan vaikutelman antava hyväluustoinen narttu. jolla hyvä pää ja ilme. Alaleuka tulisi olla parempi, 
saksipurenta. Hyvä kaula ja lavat. Rintakehän tulisi olla syvempi. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Hyvä turkki. Liikkuu 
takaa ahtaasti edestä veivaten. Sivuliike hyvä mutta tulisi kantaa päänsä paremmin liikkeessä. Mukava luonne. 
 
 


