
Seinäjoki  23.10.2016,  Mäkinen Maija 
 
 
PEN, Urokset 
 
 
PEN 1 KP ROP / Vanessan Kovu / FI30391/16 
 
7 kk. Hyvin kehittynyt, iloisesti esiintyjä joka oikea sukupuolileima & mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat. 
Hyvät silmät. Hyvä täyteläinen kuono-osa- Hienot leveät leuat. Hyvä purenta & alaleuka. Kulmaukset …. vielä kesken. 
Riittävä eturinta. Rintakehän voisi olla pidempi suhteeseen lantioon. Vielä leveät kyynärpäät. Hyvä takaosa ja häntä. 
Hyvä luusto & käpälät. Lupaava turkki. Liikkuu reippaasti. Hyvin takaa. Erinomainen temperamentti. 
 
 
JUN, Urokset 
 
 
JUN EH 4  / Annastiina Dimmitri / FI49111/15 
 
1 v. Ryhdikäs maskuliininen juniori jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo ja korvat. Kuono-osa saisi olla vahvempi, leuat 
leveämmät. Hyvä alaleuan vahvuus mutta alaleuka = kapea ja kaikki etuhampaat turhan ahtaassa. Surullinen ilme. Hyvin 
kulmautunut edestä & takaa. Hyvä kaula ja eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi suhteeseen lantioon. Hyvä luusto ja 
käpälät. Hieman litteä häntä. Liikkuu ryhdikkäästi edestä ja tasapainoisesti. Miellyttävä käytös. 
 
 
JUN ERI 2 SA /  Flying Carpet’s Bang Bang Confetti / FI10800/16 
 
11 kk. Maskuliininen juniori jolla hyvä ryhti ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää joka ei saa enää vahvistua. Hyvät korvat, 
hienot tummat silmät. Hyvä vahva kuono-osa. Leveät leuat, hyvä purenta. Hyvä kaula & eturinta. Hyvin kulmautunut 
edestä sopivasti takaa. Hyvin kehittynyt vankka luusto. Hyvä …. käpälät. Laadukas karvapeite. Liikkuu tasapainoisesti. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
JUN H / Kiiramanna Repello Muggletum / FI51693/15 
 
1 v. Hyvän kokoinen … runkoinen juniori. Takakorkea. Voimakas uroksen pää. Vahva kallo. Kauniit silmät. Hyvät leveät 
leuat. … kuono-osa voisi olla hieman pidempi. Hyvät korvat, Pystylapa. Riittävä kaula. Lyhyt rintakehä ja hieman 
painuneet ranteet. Niukasti kulmautunut takaa. Hyvä turkki ja hyvä häntä. Vajoava liike hieman eteen etuliike vispaa? 
Miellyttävä rauhallinen käytös. Esitetty hyvin. 
 
 
JUN EH / Kiiramanna Tutankhamon / FI16417/16 
 
10 kk. Maskuliininen juniori jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää. Turhan jyrkkä otsapenger. Kauniit tummat silmät. 
Melko voimakas alapurenta. Hyvä kuono. Hyvät korvat. Pitkä kaula. Ok eturinta. Ikäiseksi hyvä runko. Hyvin kulmautunut 
edestä. Riittävästi takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Lupaava turkki- Hieman litteä häntä. Takatyöntö saisi olla 
voimakkaampi, takaliike jää rungon alle. Edessä vielä kapeutta. Viehättävä temperamentti. Esitetty hyvin.  
 
 
JUN ERI 3 / Lilileian Keeper Of Dreams / FI41578/15 
 
15 kk. Hyvä koko ja oikea eleganssi. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pää mutta melko korkea otsapenger. 
Helposti pyöristyvät silmät. Hyvä leukojen leveys ja purenta mutta vain 4 ylietuhammasta. Kaunis kaula. Hyvä eturinta. 
Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Lyhyt rintakehä, tiivis … korostunut lanneosa. Hieman litteä häntä. Laadukas 
karvapeite, hyvät käpälät. Kevyet rodunomaiset liikkeet. Hyvä käytös. 
 
 
JUN EH / Mow-Zow Ferdinand / FI14595/16 
 
10 kk. Vielä pentumainen melko tiivisrunkoinen juniori jolla hyvä ryhti. Hyvä kallo ja korvat. Kauniit tummat silmät. 
Riittävä kuonon vahvuus. Ulottuva alaleuka joka saisi olla leveämpi. Hyvä kaula ja etuosa. Lyhyt rintakehä. Vielä kovin 
kevyt runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Hyvät käpälät, hyvä häntä. Liikkuu hyvin edestä, riittävästi 
työntövoimalla takaa. Vielä hieman villainen? pehmeä pentuturkki. Miellyttävä käytös. Esitetty hyvin. 
 
 
 
 



JUN ERI 1 SA Vara-sert / Mäntykartanon Solisti / FI16251/16 
 
10 kk. Maskuliininen juniori. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Hyvä ryhti ja ylälinja. Urosmainen pää. Hyvät korvat. 
Tummat silmät. Hyviä täyteläinen kuono-osa. Hyvät leuat ja purenta. Kaunis kaula. Hyvä eturinta. Hyvä tiivis? runko. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvanlaatu & häntä. Tasapainoiset tehokkaat liikkeet josta …. 
yhdensuuntaiset. Miellyttävä käytös. Ei saa enää vahvistua. 
 
 
 
NUO, Urokset 
 
 
NUO ERI 1 SA / Hoswin William / FI35152/15 
 
17 kk. Elegantti nuori. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvät korvat ja silmät. Melko voimakas alapurenta. Kovin ulottuva 
alaleuka joka saisi olla leveämpi. Pysty lapa muuten hyvin kulmautunut edestä. Hyvä eturinta. Rintakehä saisi olla 
pidempi suhteeseen lantioon. Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Kaunis turkki mutta sään päällä 
turhan kovaa karvaa. Hyvin kiinnitetty hieman litteä häntä. Liikkuu hyvin sivusta, varsin hyvin edestä. Oikea olemus. 
 
 
 
AVO, Urokset 
 
 
AVO ERI 1 SA PU 4 SERT FI MVA / Hoswin Uljas / FI51383/14 
 
2 v. Maskuliininen, vahva uros jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Urosmainen pää, hyvä kallo ja korvat. Tummat silmät. 
Hyvä kuono-osa ja leveät leuat. Hyvät lavat ja kaunis kaula. Riittävä eturinta. Liian lyhyt olkavarsi. Tiivis runko. Sopivasti 
kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Laadukas karvapeite, kauniissa kunnossa. Ylpeät sulavat liikkeet. Hieman veivausta 
edessä. Itsetietoinen itsenäinen olemus. 
 
 
AVO EH 2 / Kiiramanna Elämän Tarkoitus / FI48720/13 
 
Hyvä koko. Melko tiivis runkoinen. Hyvä kallo mutta melko jyrkkä otsapenger. Kauniit tummat silmät. Kovin kapea 
alaleuka jojja hampaat epäjärjestyksessä. Pystylapa. Ok eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Sopivasti kulmautunut 
takaa. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä turkki. Liikkuu reippaasti varsin tasapainoisesti mutta löysin kyynärpäin. Miellyttävä 
käytös. 
 
 
AVO EH 4 / Mow-Zow Valdemar / FI20642/13 
 
Isokokoinen maskuliininen uros joka voisi olla lyhyempi rungoltaan. Vahva urosmainen pää. Voimakas kallo. Pyöreät 
keskiruskeat silmät. Leveät leuat ja haluttu leveä alapurenta toivoisin kuitenkin voimakkaampi alaleuan luusto. Hyvä 
karvan laatu. Hyvin kiinnittynyt häntä, vahva selkä. Korkea kinner mutta liikkuu varsin hyvin sivusta, edessä löysyyttä. 
Miellyttävä käytös. Esitetty hyvin. 
 
 
AVO H / Mäntykartanon Raffaello / FI44655/14 
 
2 v. Hyvä koko ja sukupuolileima sekä mittasuhteet. Hyvä pää, korvat ja silmät, kapea alaleuka. Ryhdikäs kaula, 
pystylapa. Hyvät olkavarret. Uros esitetään kovin korkeassa kunnossa, kevyt runko ja korostettu lanneosa. Hyvät 
takakulmaukset mutta luisu lantio eikä saa tehokkaat liikkeet taakse. Hyvä häntä. Kovin kapeat etuliikkeet. Kaunis karva. 
Hyvä käytös. 
 
 
AVO H / Tipsn’drops Dash / FI38294/14 
 
2 v. Korkearaajaisen vaikutelman antava uros jolla hyvä ylälinja. Hyvä pään koko mutta toivoisin lisää voimaa kuono-
osaan. Kapea alaleuka ja vain 4 alaetuhammasta. Hyvä kaula. Eturinta saisi olla korostuneempi. Riittävä runko. Sopiva 
luusto. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu kovin ahtaasti takaa. Lyhyt etuaskel astuu melkein ristiin edessä. Miellyttävä käytös. 
Herkästi pyöristyvät silmät. Oikeasta eleganssista huolimatta toivoisin lisää ilmettä. 
 
 
 
 
 



AVO EH 3 / Tuulin Ol Usma / FI38854/14 
 
2,5 v. Hyvä koko. Melko tiivis runko. Oikea sukupuolileina. Vahva kallo. Hyvät korvat, tummat silmät. Oikea purenta, 
kapea alaleuka vain 4 alaetuhammasta. Hyvä kaula ja etuosa. Rintakehä voisi olla pidempi. Riittävät kulmaukset takana. 
Takakorkea liikkeessä. Hyvä luusto ja käpälät ja häntä. Hyvin hoidettu karvapeite joka kuitenkin laadultaan hieman liian 
kova. Hyvä käytös. 
 
 
 
VAL, Urokset 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 3 Vara Cacib / Annastiina Samos / FI30900/14 
 
2,5 v ryhdikäs maskuliininen uros. Hyvä ylälinja. Hyvä kallo, korvat ja silmät. Hyvä kuono-osa vahvuus ja oikea purenta. 
Ei aivan täydellinen kirsupigmentti. Kaunis kaula. Hyvä eturinta. Hyvät tasapinoiset kulmaukset. Tiivis runko. Vahva 
selkä, hyvä häntä. Kaunis karvapeite. Toivoisin hieman paremmat …. antamaan ….  lisää ilmettä muutoinkin ilmekk 
urokselle. Rauhallinen käytös. 
 
 
VAL ERI 4 SA / Dedicated To The Time Is Flying / FI29810/14 
 
3 v. Maskuliininen uros. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää, hyvä kallo ja korvat. Kauniit tummat silmät. Hyvä kuono 
ja purenta. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Tiivis runko. Hyvä luusto. Pyöreähköt käpälät. Hyvä hännän 
kiinnitys. Liikkeessä hyvä hännän kanto. Hyvä karvanlaatu, ei parhaassa turkissa tänään. Kevyet tasapainoiset liikkeet. 
Löysyyttä etuliikkeessä. Hyvä käytös. 
 
 
VAL ERI / Kiiramanna Felipe / FI45243/12 
 
Vahva maskuliininen uros. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Urosmainen pää. Hyvä kallo ja korvat. Keskiruskeat silmät. 
Sopiva kuonon vahvuus. Toivoisin tasaisemman purennan. Hyvä kallo ja niskalinja. Hyvä eturinta. Iso tiivis runko. Hyvä 
hännän kiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut. Kokoon sopiva luusto. Hyvä karvanlaatu. Hyvä askelpituus. Hieman 
kapeat etuliikkeet vajoaa etuliikkeet hieman eteen. Juuri riittävä maavara. Hyvä käytös. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 2 CACIB / Kiiramanna Never Make You Cry / FI11078/14 
 
3 v. Vahva maskuliininen uros. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Kaunisilmeinen pää. Tummat silmät voisivat olla 
soikeammat. Oikea purenta, leveät leuat. Hyvä kaula ja niska. Hyvä eturinta, vankka runko. Ikäisellä sopiva luusto, hyvät 
käpälät. Litteä häntä. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa edestä hieman kapeasti. Hieman painuneet ranteet. Viehättävä 
temperamentti. 
 
 
VAL ERI 3 SA / Lilileian Honor Of All / FI46490/12 
 
3 v. Elegantti uros. Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä ylälinja, ryhti. Sukupuolileima. Hyvä pää. Toivoisin tummemmat 
silmät. Riittävä leukojen leveys. Hyvä kaula. Olkavarsi voisi olla viistompi ja eturinta korostuneempi. Hyvä runko, takaosa 
ja häntä. Hyvä luusto ja käpälät. Laadukas karvapeite. Kevyet nopeat liikkeet. Liikkuu hyvin sivusta hieman löysyyttä 
kyynärpäissä ja kapeutta ranteissa. Rauhallinen itsetietoinen olemus. 
 
 
VAL ERI / Lilileian Keeper For Life / FI46491/12 
 
Eleganttinen uros. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä ilmeinen pää. Hyvät korvat ja silmät. Leuat saisi olla leveämmät 4 
alaetuhammasta, todistus (3). Kaunis kaula ja ryhti. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä takaosa ja häntä. Kuitenkin melko 
runsaat takakulmaukset. Liikkuu miel.  pihdissä. Hyvä askel pituus. Hyvin hoidettu karvapeite. Miellyttävä käytös.  
 
 
VAL EH / Mow-Zow Your Majesty / FI45209/13 
 
3 v. Vahva maskuliininen uros. Hyvät mittasuhteet, antaa korkearaajan vaikutelman. Köyristäessään ylälinjansa. Hyvä 
urosmainen pää. Hyvä kallo ja korvat. Oikea ilme, kauniit tummat silmät. Hyvä kuono-osa ja purenta. Pystylapa. Ok 
eturinta, tiivis runko. Hieman luisu lantio. Alas kiinnittynyt häntä. Köyristää lanneosaa seistessä & liikkeessä. Liikkuu 
hyvin edestä. Hyvä karva ja käytös 
 
 



VET, Urokset 
 
 
VET EH 2 / Katimon Troijjan / FIN35993/08 
 
8 v. Iloisesti esiintyvä veteraani. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, korvat ja silmät. Hampaisto ei enää täydellinen. 
Pysty lapa. Riittävä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva elega. luusto. Köyristää hieman ylälinjansa. 
Hieman alas kiinnittynyt häntä jonka kantaa hyvin. Liikkuu reippaasti. Ranne ahtaasti edestä. Hyvä käytös, viihtyy 
kehässä. 
 
 
VET ERI 1 SA PU 1 ROP VET ROP / Mäntykartanon Donatello / FIN11259/06 
 
10 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Ryhdikäs ja eleganttinen. Hyvät mittasuhteet & ylälinja. Kaunis pieni 
pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvät leuat. Hyvin lievä alapurenta. Oikean ilmeeseen riittävä alaleuka. Hyvä eturinta. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko, selkä ja häntä. Kaunis karvapeite. Hyvä karvanlaatu. Hyvät käpälät & 
varvaskarvat. Liikkuu erinomaisesti sivusta kapeasti edestä. Miellyttävä käytös. Oikea olemus. 
 
 
 
JUN, Nartut 
 
 
JUN H / Casa Roque Hairspray / FI14828/16 
 
1 v. Feminiininen narttu joka esitetään tänään hoikassa kunnossa. Kaunisilmeinen narttumainen pää. Alas kiinnittyneet 
korvat. Kauniit tummat silmät. Alaleuassa hyvä ulottuvuus, leuka saisi olla leveämpi ( 5 alaetuhammasta) Pitkä kaula. 
Pysty lapa. Lyhyt rintakehä suhteeseen pitkään lantioon. Kevyt runko. Melko niukka maaraja. Hyvä takaosa ja häntä. 
Sopiva luusto. Liikkuu hyvin edestä, leveästi takaa. Ihastuttava pentumainen olemus. Hyvä käytös. Tarvitsee aikaa. 
 
 
JUN H / Hopeahapsun I Believe / FI36251/15 
 
16 kk. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Köyristää voimakkaasti ylälinjansa ja antaa ilmavan vaikutelman. Hyvä 
pää, tummat pyöreähköt silmät. Hyvä kuono, leveät leuat, oikea purenta. Jyvä kaula. Eturinta saisi olla korostuneempi. 
Pysty lapa. Rintakehä saisi olla pidempi. Riittävät kulmaukset takaa. Sopiva luusto. Hyvä karvanlaatu. Hyvät käpälät. 
Liikkuu löysästi edestä, kapeasti takaa. Takaliike jää rungon alle. Hieman litteä häntä. Ihastuttava temperamentti. 
Esiintyy iloisesti. 
 
 
JUN EH 3 / Kiiramanna Expecto Patronum / FI51695/15 
 
Feminiininen juniori. Hyvä koko ja mittasuhteet. Sievä nartun pää. Hyvä kallo ja korvat. Kauniit tummat silmät. Hyvä 
kuono. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä kaula. Ok eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Ikäisekseen hyvä runko. Vahva 
selkä. Polvikulma voisi olla voimakkaampi. Liikkuu varsin hyvin sivusta, kapeasti edestä. Voim. kiertynyt häntä. Hyvä 
karvan laatu. 
 
 
JUN ERI 1 SA SERT / Niiländer J’adore / FI46088/15 
 
15 kk. Tyypikäs, elegantti narttu jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää, melko korkea otsapenger. Hyvät korvat ja 
silmät. Hyvä kuono-osa ja purenta ( 4 alaetuhammasta). Kaunis kaula ja niska. Hyvä eturinta. Erinomainen pitkä 
rintakehä. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Kaunis häntä, sujuvat oikeat liikkeet. Hyvä askel pituus. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
JUN EH 4 / Riffendahl Doris Destiny / FI47422/15 
 
Feminiininen juniori. Hyvät mittasuhteet. Kaunis ilmeinen nartun pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä kuono-osa. Ok 
purenta. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi suhteeseen lantioon. Tällä hetkellä korostunut 
lanneosa. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Hieman kevyt raajaluusto tähän kokoon. Runsas pohjavilla. Liikkuu 
melko tasapainoisesti. Ylälinjan köyristäminen häiritsee. Hyvä temperamentti. 
 
 
 
 
 



JUN H / Tib-Sak Josefiina / FI11552/16 
 
10 kk. Feminiininen juniori. Hyvät mittasuhteet. Voimakas kallo, jyrkkä otsapenger. Tummat kauniit silmät. Voimakas 
alapurenta. Ok leukojen leveys. Pysty lapa, lyhyt olkavarsi. Lyhyt rintakehä. Köyristää hieman ylälinja. Hyvät tassut. 
Pieneen kokoon riittävä luusto. Lyhyehkö hieman litteä häntä, jossa paimenkoukku. Liikkuu hyvin takaa, kovin kapeasti 
edessä irtonaisin kyynärpäin. Esiintyy iloisesti. 
 
 
JUN ERI 2 / Toyway Natali / Fi41545/15 
 
15 kk. Siro elegantti narttu. Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen narttumainen pää. Tummat silmät. Kuono voisi olla 
voimakkaampi. Hyvä alaleuan ulottuvuus mutta kapea alaleuka ( 5 alaetuhammasta). Pysty lapa, hyvä kaula, rintakehä 
saisi olla pidempi suhteeseen lantioon. Melko kevyt raajaluusto. Hyvä karvan laatu. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti 
hyvällä askel pituudella. Viehättävä käytös. 
 
 
 
NUO, Nartut 
 
 
NUO ERI 1 / Tipsn’drops Tiny Star / FI19360/15 
 
Eleganttinen nuori narttu. Hyvät mittasuhteet & ylälinja. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat. Pyöreät tummat silmät. 
Alaleuassa hyvä ulottuvuus mutta kovin kapea ja 6 alaetuhammasta kahdessa rivissä. Hyvä kaula. Eturinta saisi olla 
korostuneempi. Hyvä runko, vahva selkä. Tasapinoiset kulmaukset. Hyvä karvan laatu. Hyvä häntä. Sulavat joustavat 
liikkeet. Kapeutta etuliikkeessä. Miellyttävä käytös. 
 
 
NUO ERI 2 / Zaranel Hilma / FI15300/15 
 
Feminiininen nuori narttu. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Narttumainen pää, korkea otsa. Kauniit tummat silmät. Hyvä 
kuono-osa. Aavistuksen raskaat korvat. Hyvä eturinta. Pysty lapa. Rintakehä voisi olla pidempi suhteeseen lantioon. 
Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä selkä, luusto & käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivusta & takaa, ahtaasti edestä. 
Oikealaatuinen karvapeite joka ei tänään aivan parhaimmillaan. Hyvä käytös. 
 
 
NUO EH 3 / Zhigatsey Kassandra / FI34449/15 
 
Feminiininen siro juniori. Hyvä koko, aavistuksen matala. Kaunis ylälinja. Sievä nartun pää. Hyvät korvat, kauniit tummat 
silmät. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä kaula, hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä eturinta. Hyvä runko. Hyvälaatuinen 
karvapeite. Hieman litteä häntä. Hyvä askel pituus mutta liikkuu kapeasti takaa ja löysästi edestä. 
 
 
 
AVO, Nartut 
 
 
AVO EH / Basbartoo Luc Fretrica / FI47428/13 
 
3 v. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä nartun pää joskin voimakas otsapenger. Keskiruskeat silmät. Hyvä 
kuono-osa. Ok purenta. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Voisi olla voimakkaampi kulmautunut takaa. …. Liian pehmeät 
ranteet. Takakorkea liikkeessä, Runsas pohjavilla. Hyvät käpälät & häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä takana voisi 
olla enemmän voimaa. Miellyttävä käytös. Esitetty hyvin. 
 
 
AVO ERI 3 / Hoswin Usva / FI51386/14 
 
Tasapainoinen feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Narttumainen pää. Vahva kallo. Kuono-osa voisi olla 
hieman pidempi. Hyvät tummat silmät. Hyvä alaleuan pituus mutta kapea ja hampaat ahtaana. Hyvät korvat.  Hyvä kaula 
ja eturinta. Täyteläinen runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karva. Liikkuu hyvin takaa hivenen 
löysästi edestä. Etuliikkeet voisi  olla tehokkaampia. Miellyttävä käytös.  
 
 
 
 
 
 



AVO H / Kiiramanna Shenzi / FI54366/14 
 
2 v. Tiivis runkoinen feminiininen narttu. Antaa ilmavan vaikutelman. Hyvä ilmeinen nartun pää. Hyvät korvat, tummat 
silmät. Kapea alaleuka jossa oikea ulottuvuus. Pysty lapa. Eturinta voisi olla korostuneempi. Sopivasti kulmautunut 
takaa. Vahva selkä. Hyvät käpälät. Hyvä karvan laatu. Liikkuu … sivusta. Löysästi edestä. Miellyttävä rauhallinen käytös. 
 
 
AVO ERI 1 SA Vara sert / Tipsn’drops Dia / FI38295/14 
 
2 v. Eleganttinen nuori narttu jolla hyvä ylälinja. Voisi olla lyhyempi mittasuhteiltaan. Hyvä kallo ja korvat, tummat silmät. 
Hyvä kuono. Alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvä kaula. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Lyhyt olkavarsi. Hyvä 
rintakehä. Sopiva luusto & hyvät käpälät. Hyvin  kiinnitetty häntä jossa paimenkoukku. Vapaat joustavat liikkeet. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
AVO ERI 2 SA / Ziestan Leiko / FI53636/12 
 
4 v. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää. Pyöreät silmät. Hyvä kuono-osa, alaleuka saisi olla 
leveämpi. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä runko, vahva selkä. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 
karva. Hyvin kiinnittynyt hieman litteä häntä. Liikkuu hyvin sivusta, hieman kapeasti mennen tullen. Oikea olemus. Hyvä 
käytös. Venyy pituutta liikkeessä. 
 
 
AVO EH 4 / Tib-Sak Be-Linda / FI24743/14 
 
2,5 v. Feminiininen narttu joka antaa hieman matalan vaikutelman. Narttumainen pää, voimakas otsapenger. Tummat 
silmät. Hyvä kuono-osa, kapea alaleuka jossa hampaat ahtaassa. Kaunis kaula. Hyvä eturinta. Hyvä runko. Sopivasti 
kulmautunut takaa. Hyvä karvanlaatu. Hyvät tassut ja tassukarvat. Liikkuu hyvin takaa mutta löysästi edestä. Toivoisin 
lisää maavaraa. Miellyttävä käytös. 
 
 
 
VAL, Nartut 
 
 
VAL ERI 2 SA PN 2 Vara cacib / Chakiran Elizabeth / FI25238/09 
 
7,5 v kaunis tasapainoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, hyvä kallo ja korvat. Tummat silmät. Hyvät leuat ja 
purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä vahva selkä ja häntä, takakulmaukset. Runsas pohjavilla. Komeat varvashapsut, 
komea häntä. Vapaat joustavat liikkeet. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL ERI 3 SA PN 3 / Lilileian Happy Ever After / FI46494/12 
 
3 v. Eleganttinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Suora selkä. Narttumainen pää. Tummat silmät. Alaleuka saisi olla 
leveämpi. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja ryhti. Erinomainen runko. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Hyvin kiinnittynyt häntä. 
Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä karvapeite. Kevyet tasapainoiset liikkeet, kapeat etuliikkeet. Ahtautta ranteissa. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL ERI 4 SA PN 4 / Mow-Zow Zeppe-Lin / FI25832/14 
 
2 v. Feminiininen narttu. Hyvä koko. Kaunis ilmeinen nartun pää. Hyvät korvat. Ok purenta. Hyvä kuono, tummat silmät. 
Hyvä kaula ja eturinta. Pysty lapa. Rintakehä saisi olla pidempi. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto & käpälät.  
…. karva kauniissa kunnossa myös varvaskarvat. Kevyet vapaat liikkeet. Esiintyy iloisesti. Hieman litteä häntä. 
Miellyttävä käytös. Esitetty hyvin. 
 
 
VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP / Qi Gong’s Flying Witch / FI45352/13 
 
Ryhdikäs vahva narttu jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Voimakas pää, hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä kuono-osa. 
Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko. Vahva selkä. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askel pituudella. Hyvin takaa, veivaten edestä. Miellyttävä käytös. 
 
 
 
 



VAL ERI / Suvijan Adina / FI20035/14 
 
2,5 v. Feminiininen narttu jolla hyvä ylälinja. Kaunis ilmeinen pää. Hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä kuono-osa. 
Voimakas alapurenta. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Lyhyt olkavarsi. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Oikea karvan 
laatu. Hyvä häntä. Löysät etuliikkeet. Syövät tehoa liikkeestä. Riittävä takapotku. Antaa aavistuksen matalan 
vaikutelman. Esiintyy hyvin. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL ERI / Tipsn’drops Thianna / FI12225/12 
 
4 v. Feminiininen narttu. Kaunis ylälinja. Narttumainen pää, tummat silmät. Voimakas alapurenta. Alaleuka voisi olla 
leveämpi. Kaunis kaula, hyvä eturinta. Riittävän pitkä eturinta. Pitkä lanne. Tasapainoiset kulmaukset. Vahva selkä. 
Hyvät käpälät. Hyvä karvan laatu. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, edestä veivaten. Esiintyy hyvin. Miellyttävä käytös. 
Hieman kookkaat laiskat korvat. 
 
 
 
VET, Nartut 
 
 
VET ERI 2 / Pinaco Honey Girl / FIN52699/06 
 
10 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Eleganttinen ja feminiininen. Narttumainen pää ja kevyet korvat. 
Pyöreät tummat silmät. Ok purenta. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Tiivis runko. Hyvä takaosa. Hyvä luusto, 
vahva selkä. Hyvät tassut ja varvaskarvat. Hyvä laatuinen karvapeite komeassa kunnossa. Liikkuu tasapainoisesti 
edestä. Askel voisi olla pidempi. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL ERI 1 SA VET VSP / Puna-Tuvan Bernina / FIN28932/07 
 
10 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kuono. 
Ok purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Tiivis runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva luusto. Hyvät käpälät ja 
varvaskarvat. Hyvä häntä. Hyvä karvapeite. Liikkuu hieman ahtaasti takaa leveästi edestä. Runko … kunnossa, mutta 
ylälinja pitää hyvin liikkeessä. Esiintyy hyvin. 
 
 
 
KASV 
 
 
KASV 1 KP ROP / Lilileian 
 
3 yhdistelmää, 3 urosta ja yksi narttu. Yhten. tyyppi. Hyvät koot ja oikea eleganssi. Kaikilla hyvät mittasuhteet, ryhdit ja 
ylälinjat sekä hyvät liioittelemattomat turkit. Oikea ilm. päät. Ilmeissä sopivasti itämaisuuta. Huom voi kiinn etuosiin, 
etuliikk. ja alaleukoihin. Hyvin laadukas ja kaunis ryhmä. Onnittelut hyvää jatkoa. 
 
 
 
 
 


