
Tuusniemi 7.7.2019 Markku Mähönen 
 

PEN, nartut 

 

PEN 1 KP, ROP-PEN / Snowmuzzle´s Ilithyia / 55153/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikea tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää, vahva kuono-osa, hyvä alaleuka, hyvänmittainen 

kaula. Erinomainen eturinta jo nyt. Lupaava runko ja sen pyöreys. Aavistuksen alas kiinnittynyt häntä, hyvät 

kulmaukset, oikeanmalliset käpälät. Oikea eturaajojen muoto, liikkuu edestakaisena liikkeenä hyvin, hyvä 

sivuliike. Häntä voisi olla paremmin selän päällä. Pentukarva, erinomainen käytös. 

 

JUN, urokset 

 

JUN ERI 2 SA, PU3 VASERT / Celebdil´s Leonardo / 39081/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikeantyyppinen, hyvät mittasuhteet, melko voimakas pää. Hyvä sukupuolileima. Kuono voisi olla hieman 

vahvempi, hyvä kaula. Erinomainen eturinta, hyvä runko, joka voisi olla hieman tiiviimpi. Erinomainen 

hännän kiinnitys ja häntä, erittäin hyvät kulmaukset. Oikeanmalliset käpälät, oikea eturaajojen muoto. 

Liikkuu hyvin sivulta, hieman epävakautta edestakaisena liikkeenä. Kaunis karvapeite ja käytös. 

 

 

JUN ERI 1 SA, PU2 SERT / Tashi-Gong D Beckham / 47786/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikeat mittasuhteet, hyvä vahvuusaste. Hyvänmuotoinen pää, hyvä ilme, hyvä alaleuka, hyvä kaula, 

keskivahva eturinta. Hyvä runko, hyvä häntä, erinomaiset kulmaukset, oikeanmalliset käpälät. Hyvät 

eturaajat, hyvät liikkeet. Kaunis karvapeite ja käytös. 

 

 

JUN ERI 3 / Tipsutassun Taskumatti / 46938/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Hieman jo pitkänomainen, mutta oikeantyyppinen. Hyvänkokoinen pää, hyvä pään muoto. Kuono voisi olla 

vahvempi, tummat silmät, hyvä kaula. Erittäin hyvä eturinta, vahva runko, joka voisi olla tiiviimpi. Hyvä 

hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset. Oikeamalliset eturaajat, hyvät käpälät. Liikkeessä koira voisi 

kantaa itsensä hieman paremmin erityisesti etuosastaan. Askelpituus hyvä, hyvä karvapeite, miellyttävä 

käytös. 

  



AVO, urokset 

 

AVO ERI 2 / Cinodes Confetti / 34707/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Voimakas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas kookas pää, vahva kuono-osa, vahva kaula, hyvä kaula. 

Eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko. Hännän kiinnitys voisi olla hieman korkeampi, hyvät kulmaukset. 

Oikeanmalliset käpälät, hyvä eturaajojen muoto. Oikea karvapeite, rauhallinen miellyttävä käytös. 

 

 

AVO H / Dorona´s Brandon / 55439/15 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet, vahva rakenne. Hieman kapeakalloinen pää, myös kuono voisi olla voimakkaampi. Hyvä 

alaleuka, hyvä kaula ja eturinta, mutta pyöreyttä ylälinjassa. Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvät 

etukulmaukset, takana niukat ja raajoissa ulkokierteisyyttä. Hyvä eturaajojen malli, hieman kapea takaliike, 

sivuliikkeessä riittävä askelpituus, mutta koira liikkuu takakorkeasti. Kaunis karvapeite, miellyttävä käytös. 

 

 

AVO EH 3 / Saffron Bolton / 21590/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat, hyvänkokoinen pää, riittävä uroksen leima. Purenta sekava, hyvä kaula, 

kokoon sopiva eturinta ja runko, hyvä hännän kiinnitys. Erinomaiset kulmaukset, hyvät käpälät. Oikea 

eturaajojen muoto, hyvä sivuaskeleen pituus. Hyvä karvapeite ja rauhallinen käytös. 

 

AVO ERI 1 / Vanessan Winslow / 40978/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Voimakas uros, jolla hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Pää, jossa hyvä sukupuolileima. Kuono voisi olla 

hieman vahvempi. Hyvä kallon muoto, hyvä kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän. Erinomainen 

runko sekä hyvä hännän kiinnitys ja häntä, hyvät kulmaukset, oikeamalliset käpälät sekä eturaajat, liikkuu 

sivulta hyvin. Voisi kantaa itsensä paremmin etuosasta. Hyvä karvapeite, hyvä käytös. 

 

 

VAL, urokset 

 

VAL ERI 2 SA, PU4 / Saffron Poitier / 38983/16 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet, kauniit ääriviivat, oikeanmuotoinen pää, riittävän vahva kuono-osa. Alaleuka 

voisi olla voimakkaampi. Erinomainen kaula, eturinta voisi olla hieman enemmän. Hyvänmuotoinen runko, 

joka voisi olla tiiviimpi. Erinomainen häntä ja sen kiinnitys. Erittäin hyvät kulmaukset, oikeanmalliset 

käpälät. Hyvät eturaajat, liikkuu sivulta hyvällä askeleella kun haluaa. Kaunis karvapeite ja hyvä käytös. 

 

 

 

 



VAL ERI 1 SA, PU1 ROP / Tashi-Gong Handsome Harrison / 15770/14 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikea tyyppi, kauniit ääriviivat, hyvä vahvuusaste, hyvänmallinen pää, hyvä vahva kuono-osa, hyvä alaleuka, 

hyvä korvien asento, hyvä kaula. Melko hyvä eturinta, sopiva runko. Erinomainen häntä ja kiinnitys, ja 

häntä. Hyvät kulmaukset ja käpälät ja eturaajat. Erittäin hyvä askel, kantaa itsensä hyvin, esitetään 

kauniissa karvapeitteessä. Rauhallinen käytös. 

 

VET, urokset 

 

VET ERI 1 SA, VET-VSP / Shibazhan Nabil / 13314/08 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikea tyyppi, kauniit ääriviivat, hieman lyhytkuonoinen pää, hampaista todistus. Erinomainen kaula, hyvä 

eturinta ja runko. Erinomainen hännän kiinnitys ja häntä. Hyvät kulmaukset, oikeanmalliset eturaajat. 

Liikkuu erittäin hyvin, kantaa itsensä hyvin, esitetään kauniissa karvapeitteessä. 

 

JUN, nartut 

 

JUN ERI 1 SA, PN1 SERT VSP / Saffron Vergara / 49719/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikea tyyppi, hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Päässä erinomainen sukupuolileima, kuono voisi olla 

aavistuksen vahvempi ja kallossa vielä hieman pyöreyttä, erinomainen kaula. Ikään riittävä eturinta, hyvä 

runko, riittävän korkealle kiinnittynyt hyvä häntä, hyvät kulmaukset. Oikea käpälän muoto, hyvät eturaajat. 

Erinomaiset eteen vievät liikkeet, kantaa itsensä hyvin. Lupaava karvapeite. 

 

 

JUN EH 3 / Saffron Veyrona /  49720/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste. Hyvänmallinen pää, hieman vielä pyöreä kallo, hyvä kaula, keskivahva 

eturinta. Hyvä runko, ylälinjassa vielä pyöreyttä. Häntä voisi kiinnittyä korkeammalle. Hyvät kulmaukset, 

käpälät ja eturaajojen muoto, takana hieman ulkokierteisyyttä käpälissä, liikkuu hyvällä askeleella. Häntä 

voisi olla paremmin kannettu, vielä pentukarvassa, hyvä käytös. 

 

 

JUN ERI 2 SA / Sommerlyst´s Pa-Tu-Ca / DK12312/2018 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikeat mittasuhteet, kauniit ääriviivat. Pää jossa hyvä sukupuolileima, kuono saisi olla vahvempi, hyvä 

kaula, ikään riittävä eturinta, hyvä runko. Erinomainen hännän kiinnitys, erittäin hyvät kulmaukset, 

oikeanmalliset käpälät ja eturaajat. Liikkuu erittäin hyvällä askeleella, kaunis karvapeite tuloillaan. 

 

  



 

AVO, nartut 

 

AVO ERI 2 SA, PN4 / Benevolos Paris Carver / 24159/16 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikeat mittasuhteet, kauniit ääriviivat, hyvänmuotoinen pää, jossa hyvä sukupuolileima. Hyvä kallon 

muoto, hyväksyttävä alapurenta, joka hieman voimakas, riittävän vahva kuono-osa, hyvä kaula. Keskivahva 

eturinta, erinomainen runko, hyvä hännän kiinnitys ja häntä, erittäin hyvät kulmaukset, käpälät sekä 

eturaajat. Liikkuu erittäin hyvällä sivuaskeleella. Etuaskel hieman epävarma kyynärpäistä, kaunis karvapeite. 

 

 

AVO ERI 1 SA, PN3 VASERT / Playpoint Lucky Penny / 45447/15 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikeat mittasuhteet, vahvuusaste ja sukupuolileima, hyvänmallinen ja –kokoinen pää. Erinomainen kaula, 

erittäin hyvä eturinta ja runko. Runko voisi olla tiiviimpi. Hännän kiinnitys riittävän korkea, erittäin hyvät 

kulmaukset, hyvät eturaajat, hyvä sivuliike, hieman epävakautta etuliikkeessä. Kaunis karva ja käytös. 

 

 

AVO ERI 3 / Snowmuzzle´s Halcyone / 14817/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikeat mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima. Hyvänkokoinen ja –mallinen pää, hyvä kuono-osa, hyvä 

kaula. Eturinta sopiva runko. Häntä voisi kiinnittyä hieman korkeammalle, hyvät kulmaukset, oikeanmalliset 

käpälät, hyvät eturaajat. Hyvät liikkeet. kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Kaunis käytös, hyvä karva. 

 

 

AVO H / Xaramae Cashmere / 30246/14 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Hieman lyhytlinjainen, hyvin narttumainen. Hyvä pään muoto, sopiva kallo, riittävän pitkä kaula, hyvä 

eturinta. Sopiva runko, hännän tulisi kiinnittyä korkeammalle, melko hyvät kulmaukset, mutta kovin 

ulkonevat kyynärpäät. Hyvät käpälät. Kantaa häntänsä liian korkealla. Liikkuu leveästi edestä. Hyvä 

rauhallinen käytös. 

 

VET, nartut 

 

VET ERI 1 SA, PN2 VET-ROP / Shibazhan Ninfey / 13316/08 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Oikea tyyppi, hyvät ääriviivat – samoin sukupuolileima. Hyvä pää, hyvä kuono-osa, hyvä kallon muoto, hyvä 

kaulan pituus. Keskivahva eturinta, hyvä rungon vahvuus, hyvä hännän kiinnitys ja häntä, erittäin hyvät 

kulmaukset. Oikeanmalliset käpälät, hyvät eturaajat. Liikkuu edelleen hyvällä askeleella. Hieman jo 

löysyyttä etuaskeleessa. Runsas oikeantyyppinen karvapeite. Rauhallinen käytös. 

  



KASV 

 

KASV 1 / Saffron 

 

Hieman epäyhtenäinen ryhmä, koirat kuitenkin oikeantyyppisiä, mutta joidenkin rakenteissa sanottavaa. 

Hyvänmuotoiset pääsääntöisesti oikeankokoiset päät, hyvät rungot ja kuono-osat. Yhden yksilön linjat 

voisivat olla paremmat. Ryhmä liikkuu melko hyvin. Oikeat karvapeitteet ja rauhallinen käytös. 

 

 

 

 

 

 


