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JUN, Urokset 
 
JUN ERI 2 / Lobsang High Hopes / FI19874/20 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva maskuliininen uros, jolla voimakas uroksen pää. Hyvä kallon malli. Täyteläinen kuono. Tummat 
silmät. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Melko pitkä lanneosa. Hyvä luusto ja kulmaukset. 
Komea häntä. Liikkuu hyvin sivusta, hieman löysästi edestä. Kaunis turkki. 
 
 
JUN ERI 1 SA PU4 Vasert / Tipsn’drops Droopy / FI51945/19 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskuliininen, hyvin kehittynyt nuori uros, jolla hyvin miellyttävä pää ja ilme. Kaunis kallo. Tummat 
oikeanmalliset silmät. Täyteläinen kuono. Ihanteellinen purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pitkä lanne. 
Komea häntä. Hieman liian kaarevat eturaajat. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin sivulta, edestä hieman löysästi. 
Kaunis turkki. Erinomaiset koristekarvat korvissa. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO ERI 2 / Chakiran Suomisata Viljo / FI40917/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvin maskuliininen ryhdikäs uros, jolla hyvin vahva uroksen pää. Hyvä kallon muoto. Kauniit silmät ja 
korvat. Täyteläinen kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Komea häntä. Hyvä eturinta. Hieman pitkä lanneosa. 
Tasapainoiset kulmaukset. Ryhdikkäät liikkeet. Kaunis turkki. 
 
 
AVO ERI 1 SA PU3 SERT / Kiiramanna Trumpet Boy / FI38271/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mittasuhteiltaan erinomainen. Ääriviivoiltaan hyvin miellyttävä uros jolla hyvin kaunis pää. Erinomainen 
kallon muoto. Hyvät korvat. Täyteläinen kuono. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikea rungon 
muoto ja tasapainoiset kulmaukset. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin sivulta hieman löysästi edestä. Kaunis 
oikeanlainen turkki. 
 
 
VAL, Urokset 
 
VAL ERI 1 SA PU1 ROP / Celebdil’s Leonardo / FI39081/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mittasuhteiltaan erinomainen ryhdikäs ja tyylikäs uros, jolla hyvin kaunis pää. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä 
itämainen ilme. Kaunis kaula, erinomainen eturinta ja tilava runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvin 
ryhdikkäästi. Kaunis oikeanlaatuinen turkki. 
 
 
VAL ERI 2 / Qi Gong’s Flying Shaman / FI45350/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs tiivisrunkoinen uros jolla vahva uroksen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hieman liian pitkä alaleuka ja 
kovin epätasainen hammasrivi. Hyvä kaula ja ylälinja. Kaunis häntä. Hieman lyhyt rintakehä. Tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi, hieman löysät kyynärpäät. Kaunis oikeanlaatuinen turkki. 
 
 
 



VET, Urokset 
 
VET ERI 2 SA / Finriikan Roberto / FI51136/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvin maskuliininen ryhdikäs veteraaniuros, jolla vahva uroksen pää. Sopivasti täyttynyt hyvämittainen 
kuono-osa. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta. Tiivis runko. Hieman lyhyt rintakehä. Hyvä luusto. Hieman 
pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut. Komea häntä. Ryhdikkäät liikkeet. Kaunis oikeanlaatuinen turkki. 
 
 
VET ERI 3 / Flametail Kaval-De-Mar / FI49790/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Maskuliininen aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman tekevä uros jolla hyvänmallinen pää. Kauniit silmät. 
Täyteläinen kuono. Hieman pitkä alaleuka. Hyvä kaula ja ylälinja. Syvä ja tilava runko. Hyvät kulmaukset. 
Liikkuu reippaasti. Hieman monimutkat etuliikkeet. Runsas oikeanlaatuinen turkki. 
 
 
VET ERI 1 SA PU2 VET VSP / Saffron Bolton / FI21590/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan hyvin kaunis tasapainoisesti rakentunut uros jolla hyvä pään malli. 
Täyteläinen kuono. Hyvänmalliset silmät. Ryhdikäs kaula. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvä luusto ja 
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erittäin kaunis oikeanlaatuinen turkki. 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN ERI 2 / Inkerellin Päivänsäde / FI43803/19 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs hyväluustoinen narttu, jolla voimakas ja syvä runko, tekee hieman matalan vaikutelman. Hyvin 
miellyttävä pieni pää. Kauniit silmät ja täyteläinen kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Tänään hieman tuhdissa 
kunnossa. Liikkuu hyvin sivulta hieman löysästi edestä. Runsas oikeanlaatuinen turkki. 
 
 
JUN ERI 1 SA PN2 Vasert / Tashi-Gong Emeralda / FI54829/19 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mittasuhteiltaan erinomainen ryhdikäs nuori narttu, jolla hyvin kaunis pää ja ilme. Kauniit silmät. Täyteläinen 
kuono. Hieman kapea alaleuka, joka kuitenkin oikeanmittainen. Erinomainen kaula ja ylälinja. Tasapainoiset 
kulmaukset. Kaunis häntä. Liikkuu ryhdikkäästi ja hyvin yhdensuuntaisesti. Ikäisekseen riittävä erinomaista 
laatua oleva turkki. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI / Bhu Laen’s Hester / FI41782/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla hyvin miellyttävä feminiininen pää. Kaunis ilme, täyteläinen kuono. Hyvä 
kaula ja etuosan rakenne, kovin niukasti kulmautunut takaa. Köyristää lanneosaansa sekä seistessä että 
liikkeessä. Kaunis häntä. Hyvin kaunis ja laadukas turkki. 
 
 
 
 
 
 
 



AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP / Mullagh One Vision / FI21530/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs hyvin feminiininen narttu, jolla liikkeessä kauniit ääriviivat. Kaunis pieni pää. Hyvät silmät ja 
täyteläinen kuono. Ryhdikäs kaula. Hieman pysty lavat. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä ylälinja ja kaunis 
häntä. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman kapeasti edestä. Laadultaan erinomainen liioittelematon turkki. 
 
 
AVO ERI 3 / Playpoint Lucky Penny / FI45447/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs hieman pitkärunkoinen narttu, jolla oikea kallon malli. Hyvät silmät ja korvat. Melko voimakas 
otsapenger ja varsin lyhyt kuono. Hyvä kaula ja ylälinja. Komea häntä. Erinomainen eturinta ja rintakehä. 
Hieman pitkä lanne. Tasapainoiset kulmaukset ja sujuvat liikkeet. Kaunis turkki. 
 
 
AVO ERI 4 SA / Shanhearts Blessed / FI13300/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs, vahva mutta silti feminiininen narttu, jolla kaunismuotoinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hieman 
pitkä ja kapea alaleuka. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Tasapainoiset kulmaukset ja 
sujuvat liikkeet. Hyvin kaunis silkkinen turkki. 
 
 
AVO EH / Tashi-Gong Victoria / FI54076/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvin narttumainen kokonaisuus antaa jo hieman neliömäisen vaikutelman. Luusto saisi olla voimakkaampi. 
Feminiininen pieni pää. Hyvät silmät ja korvat. Hieman kapea alaleuka, riittävä kaula. Hieman pystyt lavat. 
Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella. Oikealaatuinen turkki. 
 
 
AVO ERI 4 / Tipsn’drops Trix / FI52891/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kookas hyvin ryhdikäs narttu, jolla erinomainen luusto. Hyvänmallinen pieni pää. Täyteläinen kuono. Hieman 
pitkä alaleuka. Pitkä kaula, hyvä ylälinja ja häntä. Seisoo hieman kapeasti edestä. Ryhdikkäät liikkeet. 
Riittävä oikeanlaatuinen turkki. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI 1 SA PN3 VET ROP / Finriikan Floreana / FI24759/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs kaunislinjainen veteraaninarttu, jolla hyvin miellyttävä pieni pää. Kauniit silmät. Sopivasti täyttynyt 
kuono-osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu ryhdikkäästi. 
Kaunis turkki. Miellyttävä käytös. 
 
 
VET ERI 2 / Tipsn’drops Thianna / FI12225/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva hyväluustoinen veteraaninarttu, jolla hyvänmallinen mutta nartulle hieman voimakas pää. Kauniit 
korvat. Tummat hieman pyöreät silmät. Kaunis kaula, ylälinja ja häntä. Hieman pystyt lavat ja löysät 
kyynärpäät. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu tarmokkaasti. Kaunis silkkinen turkki. 
 
 
 
 


