Vaasa 16.4.2016, Liimatainen Jussi
PEN, urokset
PEN 1 KP, VSP-PEN / Riffendahl Elliot Ellison / 50044/15
Vankkarakenteinen, turhan kookas pentu. Melko suuri, mutta hyvänmallinen pää. Hyvät korvat, pyöreät
silmät. Hyvä kaula ja etuosa. Riittävä rintakehän pituus. Turhan pitkä lanne. Hyvin kulmautunut takaosa.
Erinomainen karva. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Saisi olla reippaampi.
PEN, nartut
PEN 1 KP, ROP-PEN / Riffendahl Ebba Esmeralda / 50039/15
Kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, hyvät korvat. Hieman pyöreät silmät. Ryhdikäs
kaula ja suora selkä. Lupaava eturinta. Erinomainen rintakehä. vahva luusto. Hyvä takaosa ja hännän
kiinnitys. Liikkuu hyvin kauniilla ryhdillä.
JUN
JUN EH 1 / Ruskarinteen Uuden Vuoden Lupaus / 16488/15
Erinomaista tyyppiä oleva liian suuri uros. Pitkä runko. Kookas pää ja suuret silmät. Hyvät korvat. Hyvä
kaula, mutta selkä saisi olla suorempi. Hyvä eturinta. Raajat saisivat olla suoremmat. Vankka runko ja
luusto. Pitkä lanne. Kaunis karva. Voisi liikkua ryhdikkäämmin.

NUO
NUO EH / Alnuspark Sinuhe / 45129/14
Turhan kookas ja pitkä uros. Kookas pää ja pyöristynyt kallo. Ilme voisi olla itämaisempi. Hyvä kaula. Selkä
saisi olla suorempi. Eturinta saisi olla vahvempi. Erinomainen runko ja luusto. Hyvä takaosa. Hieman matala
hännänkiinnitys. Kaunis karva. Takaliike saisi olla vakaampi.

NUO ERI 4 / Hoswin Uljas / 51383/14
Hieman kookas, erinomaisen mallinen uros. Kauttaaltaan varsin vankka. Hieman leveä kallo. Kauniit silmät,
lyhyt kaula, suora selkä. Riittävä eturinta. Vankka runko ja luusto. Erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys.
Kaunis karva. Varsin hyvät liikkeet.

NUO ERI 2 SA / Mäntykartanon Raffaello / 44655/14
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä pään malli ja korvat. Alaleuka saisi olla leveämpi. Riittävä kaula,
erinomainen etuosa. Hyvä runko ja luusto. Takaosa saisi olla vakaampi. Erinomainen karvan laatu. Hieman
matala hännän kiinnitys. Hyvä ryhti, takaliike saisi olla tehokkaampi.

NUO ERI 1 SA, SERT / Tor Oskan Quutamo / 45714/14
Hyvän kokoinen. Vankka luusto. Hyvä pään malli. Alaleuka voisi olla leveämpi. Pyöreät silmät. Hyvä kaula ja
ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvät raajat. Hyvä takaosa ja hännän kiinnitys. Kaunis karva.
Ryhdikäs sivuliike. Hieman löysät kyynärpäät.

NUO ERI 3 / Tuuling El Victor / 39310/14
Hieman kookas. Erinomaiset mittasuhteet. Hieman leveä kallo. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävä
eturinta, lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Erinomainen hännän kiinnitys. Takaosa saisi olla kulmautuneempi.
Erinomainen karva. Liikkuu erinomaisella ryhdillä.
AVO
AVO EH / Alnuspark Echo / 36458/12
Turhan kookas, vankka uros. Hieman turpea pää. Pyöreät silmät. Lyhyt ryhdikäs kaula. Suora selkä. Riittävä
eturinta. Vankka runko ja luusto. Hyvä takaosa. Runsas karva. Erinomainen häntä. Liikkuu hyvin.

AVO EH / Basbartoo Luc Fabien / 47423/13
Kookas, erinomaisen mallinen uros. Hyvät rungon ääriviivat. Pitkä, kapea kuono-osa. Pyöristynyt kallo.
Vierasilmeinen pää häiritse kokonaisuutta. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla selvempi. Hyvä runko ja
luusto. Voimakkaat takakulmaukset. Oikeanlaatuinen, niukka turkki. Liikkuu kauniilla ryhdillä.

AVO EH / Kiiramanna Elämän Tarkoitus / 48720/13
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä pään malli. Pyöreät silmät. Lyhyt kaula. Selkä voisi olla suorempi.
Erinomainen eturinta ja runko. Hyvät raajat. Oikea karvan laatu. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin
epäpuhtaasti takaa. Kaunis koira, mutta palkintosija laskee liikkeiden takia.

AVO ERI 3 / Kiiramanna Hickery Dickery Dock / 26382/14
Hyvänkokoinen, turhan pitkärunkoinen uros. Erinomainen pään malli ja korvat. Silmät saisivat olla
tummemmat. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Erinomainen eturinta ja runko. Turhan pitkä lanne.
Erinomainen takaosa. Hyvä häntä. Kaunis karva. Hyvä ryhti. Etuliike voisi olla vakaampi.

AVO EH / Mic Mac True Is The Friend / 42071/13
Turhan kookas uros. Turhan leveä ja litteä kallo. Erinomaiset korvat. Ryhdikäs kaula ja ylälinja. Riittävä
eturinta. Lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Hieman korkea kinner. Erittäin kaunis karva. Takaliike voisi olla
tehokkaampi. Ilmava yleisvaikutelma.

AVO EH / Mow-Zow Valdemar / 20642/13
Turhan kookas uros. Nallemainen pää. Pyöreät silmät ja lyhyt kuono. Erinomainen kaula ja ylälinja. Riittävä
eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi ja lanne lyhyempi. Erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys. Hyvä
karvan laatu. Erinomaiset liikkeet ja kaunis ryhti.

AVO ERI 2 SA / Mäntykartanon Othello / 27632/12
Erinomainen tyyppi ja hyvä koko. Erinomainen pään malli ja ilme. Turhan pitkä ja kapea alaleuka.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Oikeat rungon mittasuhteet. Eturinta saisi olla selvempi. Vankka runko.
Erinomainen takaosa ja kaunis häntä. Erinomainen karva. Liikkuu erinomaisella ryhdillä. Hieman epävakaa
etuliike.

AVO ERI 4 / Suvijan Andre / 39497/12
Hieman kookas. Runko voisi olla lyhyempi. Erinomaisen mallinen, mutta hieman suuri pää. Lyhyt kaula,
suora selkä. Eturinta saisi olla selvempi. Hyvä rintakehä ja luusto. Oikea karvan laatu. Hyvä hännän kiinnitys.
Liikkuu hyvin sivulta, hieman kapea edestä ja takaa.

AVO ERI 1 SA, VASERT / Tor Oskan Ivanhoe / 56588/09
Vankka uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pään malli ja korvat. Hieman pyöreät silmät. Erinomainen kaula
ja ylälinja. Vankka runko. Eturinta saisi olla selvempi ja kyynärpäät tiiviimmät. Erinomainen takaosa ja
kaunis häntä. Erinomainen karva. Hyvä ryhti. Takaliike saisi olla vakaampi.
VAL
VAL ERI 4 / Kiiramanna Felipe / 45243/12
Erinomainen koko. Malliltaan matalaraajainen. Hieman leveä pää. Kauniit silmät. Korvat voisi olla
korkeammalle asettuneet. Hyvä kaula ja erinomainen eturinta. Erinomainen runko. Kyynärpäät saisivat olla
tiiviimmät. Hyvä takaosa ja kaunis häntä. Hyvä karva. Liikkuu turhan leveästi takaa.

VAL ERI 2 SA, PU 4, VARACA / Kiiramanna Never Make You Cry / 11078/14
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pään malli. Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Upea eturinta ja sopiva rintakehän malli. Erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys. Erinomainen
karva. Ryhdikkäät, tasapainoiset liikkeet.

VAL ERI 1 SA, PU 2, CACIB / Kiiramanna Never Say Goodbye / 11079/14
Kookas uros, jolla ihanteelliset mittasuhteet. Hyvä pään malli. Pienet, pyöreät silmät. Ilme voisi olla
itämaisempi. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Hieno eturinta. Vankka runko ja luusto. Hyvin asettunut
niukkahapsuinen häntä. Tehokkaat, ryhdikkäät liikkeet.

VAL ERI 3 SA / Tashi-Gong Heaven Sent / 23684/13
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pään malli. Kauniisti asettuneet korvat. Hieman pyöreät
silmät. Lyhyt, ryhdikäs kaula. Etuosa voisi olla kulmautuneempi, mutta riittävä eturinta. Suora selkä ja hyvä
hännän kiinnitys. Hyvä runko ja luusto. Erinomainen takaosa. Kaunis karva. Liikkuu hyvin, mutta voisi olla
tarmokkaampi.
VET
VET ERI 2 SA, PU 3 / Down-Goblin Fernando / 12034/08
Tasapainoinen uros ja ihanteelliset mittasuhteet. Hyvä pään malli. Korvat voisivat olla korkeammalle
kiinnittyneet. Kaunis niskan kaari ja suora selkä. Erinomainen runko, riittävä eturinta. Kyynärpäät voisivat
olla tiiviimmät. Erinomainen takaosa ja hännänkiinnitys. Varsin runsas turkki. Erinomainen sivuliike ja ryhti.

VET ERI 1 SA, PU 1, VSP, VET-ROP / Mäntykartanon Donatello / 11259/06
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pään malli. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta
ja runko. Hyvä takaosa ja hyvin kaunis häntä. Oikeaoppinen karvanlaatu. Kaunis ryhti ja sivuliikkeet. Hieman
kapea etuliike.

Nartut
JUN
JUN ERI 3 / Hoswin Wiona / 35151/15
Oikeat mittasuhteet. Yleisvaikutelma ilmava. Hyvä pään malli. Korvat saisi asettua korkeammalle. Ryhdikäs
kaula ja suora selkä. Erinomainen runko. Eturinta saa kehittyä. Hyvä takaosa ja oikea hännän kiinnitys.
Niukka, oikealaatuinen karva. Tasapainoiset, ryhdikkäät liikkeet.

JUN ERI / Playpoint Feodora / 12811/15
Sievä koko. Hieman matalaraajainen olemus. Erinomainen pään malli. Kauniisti asettuneet korvat. Ryhdikäs
kaula ja suora selkä. Erinomainen eturinta ja vankka runko. Erinomainen takaosa ja hännänkiinnitys. Kaunis
karva. Todella kaunis sivukuva seistessä, liikkeessä selkä painuu.

JUN ERI 2 SA / Tuuling Me Xenia / 25619/15
Tasapainoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä kaula ja kauniisti asettuneet korvat. Turhan
söpö ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Eturinta saa kehittyä. Hyvät raajat. Kaunis
häntä. Hyvä karva. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja asenteella.

JUN ERI 1 SA / Tuuling Ros Ymmi / 29218/15
Hyvänkokoinen, hieman pitkä narttu. Todella kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat. Ryhdikäs kaula ja suora
selkä. Hyvä runko. Kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät. Pitkä lanne. Erinomainen takaosa. Hyvä hännän
kiinnitys. Lupaava karva. Hyvät sivuliikkeet. Hieman epävakaa edestä.

JUN EH / Vuorenrinteen Donna / 19369/15
Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Hyvä kallo ja silmät. Puutteellinen alaleuka häiritsee ilmettä.
Purenta saisi olla parempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Riittävä runko. Eturinta saisi
olla selvempi. Siro luusto. Hyvä karva. Ylälinja saisi olla parempi liikkeessä.

JUN EH / Zhigatsey Kassandra / 34449/15
Erinomainen koko. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pään malli. Erinomaiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Täyteläinen runko, hieman ylipainoa. Hyvä eturinta. Erinomainen takaosa ja hännänkiinnitys. Pehmeä
karva. Selkä rullaa liikaa liikkeessä. Lupaava koira, mutta saisi olla hoikemmassa kunnossa.

JUN ERI 4 / Zhigatsey Klarissa / 34448/15
Hyvä runko ja mittasuhteet. Hyvä kallonmalli ja korvat. Pyöreät silmät. Turhan pitkä ja kapea alaleuka.
Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Erinomainen runko. Eturinta saisi olla selvempi. Hieman pitkä lanne.
Erinomainen hännän kiinnitys ja hyvä karva. Kauniit sivuliikkeet. Hieman epävakaa edestä.

NUO

NUO ERI / Hoswin Fabulous Frida / 31202/14
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hieman kookas. Erinomainen pään malli. Hieman pyöreät silmät, hyvät
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä takaosa ja hännän kiinnitys. Liikkuu
hyvin, mutta säkä painuu. Kaunis koira seistessä.

NUO ERI 2 SA, PN 4 / Hoswin Usva / 51386/14
Erinomaista tyyppiä, mutta hieman turhan kookas. Erinomainen pää ja ilme. Hyvät korvat. Erinomainen
kaula ja ylälinja. Erinomainen runko. Eturinta saisi olla selvempi. Hyvä takaosa ja kaunis häntä. Erinomainen
turkki. Ryhdikkäät liikkeet. Takaosa saisi olla vakaampi.

NUO ERI 3 SA / Mow-Zow Bon Bo-Nita / 13954/15
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Aivan upea pää ja ilme. Kauniit korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Kauniisti kannettu häntä. Erinomainen runko. Eturinta saisi olla selvempi. Hyvä takaosa. Oikea karva.
Tasapainoiset liikkeet. Hieman painuu edestä.

NUO EH / Mäntykartanon Rosalina / 44658/14
Erinomainen koko. Ilmava yleisvaikutelma. Hyvä pään malli. Silmät voisivat olla pienemmät ja pigmentti
tummempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Turhan lyhyt rintakehä ja puutteellinen eturinta. Takakulmauksia voisi
olla enemmän. Hyvälaatuinen, mutta niukka turkki. Liikkuu ryhdikkäästi. Turhan kapea edestä.

NUO EH / Nikoli´s Cashmere / 38007/14
Vankkarunkoinen narttu. Hyvä kallo. Pyöreät silmät ja huolestunut ilme. Ryhdikäs kaula, selkä voisi olla
suorempi. Erinomainen rintakehä ja riittävä eturinta. Jyrkkä lantio ja matala hännän kiinnitys Hyvä karvan
laatu. Takaliike saisi olla vakaampi ja etuliike tehokkaampi.

NUO EH / Runcorner Excellent Eleanor / 44031/14
Vankkarakenteinen narttu. Hyvä pään malli, mutta ilme saisi olla itämaisempi. Pitkä kaula, suora selkä.
Voimakas rintakehä ja hyvä eturinta. Turhan pitkä lanne. Hyvä takaosa ja hännän kiinnitys. Saisi olla
liikkeessä ryhdikkäämpi. Painuu edestä.

NUO EH / Ruskarinteen Lumityttö / 16490/15
Erinomaista tyyppiä. Hieman pitkä runko. Hyvä pää ja kauniit korvat. Kaula voisi liittyä kauniimmin lapoihin.
Suora selkä. Hyvä runko ja eturinta. Turhan pitkä lanne. Matala hännän kiinnitys Kaunis karva. Liikkuu kovin
jäykästi takaa.

NUO ERI 1 SA, PN 3 VARACA / Tashi-Gong Essence / 56211/14
Sievä narttu. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Pienet silmät ja hyvin asettuneet
korvat. Ryhdikäs kaula. Rintakehä ja eturinta saisi olla voimakkaammat. Erinomainen takaosa ja kauniisti
asettunut häntä. Kaunis sivukuva seistessä. Liikkuu määrätietoisesti ja ryhdikkäästi. Ihastuttava olemus.

NUO ERI 4 / Toyway La Isla Bonita / 42443/14
Hyvä koko ja oikeat mittasuhteet. Hieman ryhditön olemus. Erinomainen pään malli ja kaunis ilme. Hyvät
korvat, lyhyt kaula ja selkä voisi olla vakaampi. Erinomainen rintakehä ja riittävä eturinta. Hyvä hännän
kiinnitys. Niukka silkkinen turkki. Selkä pyöristyy liikkeessä.

AVO
AVO EH / Amanda / 39174/09
Hyvä koko ja mittasuhteet. Turhan pyöreä kallo ja matala korvien kiinnitys. Hyvä kuono-osa. Hyvä kaula
mutta selkä saisi olla suorempi. Voimakas runko. Hyvä eturinta ja luusto. Jyrkkä lantio ja kiertyvä häntä.
Korkea kinner. Erinomainen karva. Liikkuu ryhdikkäästi. Takaliike saisi olla tehokkaampi.

AVO EH / Basbartoo Luc Fretrica / 47428/13
Hyvä koko. Hieman pitkä runko. Hyvä pään malli ja korvat. Kuono-osa saisi olla täyttyneempi. Hyvä kaula ja
eturinta. Rintakehä voisi olla vahvempi ja lanne lyhyempi. Jyrkkä lantio mutta hyvät takakulmaukset.
Takaliike saisi olla tehokkaampi. Hieman ryhditön olemus.

AVO ERI 3 / Hopeahapsun Geisha / 28360/14
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pään malli ja korvat. Hieman pyöreät silmät. Erinomainen
kaula ja ylälinja. Erinomainen runko mutta eturinta saisi olla selvempi. Erinomainen takaosa ja kaunis häntä.
Kaunis karva. Liikkuu erinomaisella ryhdillä.

AVO ERI 2 SA / Mäntykartanon Q-Poppana / 35762/13
Erinomaista tyyppiä oleva hieman kookas narttu. Hieman urosmainen pää. Hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomainen eturinta ja runko. Hyvät raajat. Lanne voisi olla lyhyempi. Korkea kinner. Kaunis häntä. Liikkuu
tehokkaalla askeleella.

AVO ERI 4 / Riffendahl Chloe Celestra / 34211/13
Voimakasrakenteinen narttu. Hieman pitkä runko. Pää voisi olla narttumaisempi ja silmät tummemmat.
Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen rintakehä ja eturinta. Vahva luusto. Pitkä lanne. Hyvä takaosa. Kaunis
häntä. Pehmeä karva. Tasapainoiset liikkeet ja hyvä ryhti.

AVO ERI / Sippans Keep My Lovesong Starshine / 13767/13
Hyvän kokoinen, hieman pitkärunkoinen narttu. Kauniit korvat. Silmät voisivat olla tummemmat. Turhan
pitkä ja kapea alaleuka. Erinomainen kaula ja eturinta. Turhan lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Niukat
takakulmaukset ja matala hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin, hieman pehmeä selkä.

AVO EH / Tashi-Gong Hermione / 50595/13
Vankkarunkoinen narttu. Hyvä koko. Hieman pyöreä kallo ja alaskiinnittyneet korvat. Korostuneen lyhyt
kaula. Pehmeä selkä. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Hyvät raajat, jyrkkä lantio. Kaunis karva. Liikkeessä
takakorkea. Saisi olla olemukseltaan ryhdikkäämpi.

AVO ERI 1 SA, PN 1, SERT CACIB, ROP / Tashi-Gong Remember Me Tuuling / 59579/12
Erinomainen tyyppi. Ihanteelliset mittasuhteet ja raajakorkeus. Hyvä pään malli ja kauniisti asettuneet
korvat. Ryhdikäs kaula ja vakaa selkä. Erinomainen runko ja riittävä eturinta. Hyvä takaosa. Kauniisti
asettunut häntä. Hiukka oikealaatuinen turkki. Liikkuu kauniilla ryhdillä. Edestä voisi olla vakaampi.

VAL
VAL ERI 2 SA / Kiiramanna Never Desert You / 11075/14
Kookas vankka narttu, jolla ihanteelliset mittasuhteet. Erinomainen pään malli. Hyvät korvat. Ryhdikäs
kaula ja suora selkä. Erinomainen eturinta ja runko. Vankka luusto. Hyvä takaosa ja hännän kiinnitys.
Tasapainoiset ryhdikkäät liikkeet. Voisi olla hieman feminiinisempi.

VAL ERI 4 / Chakiran Elizabeth / 25238/09
Erinomaista tyyppiä. Hyvä pää. Ilme voisi olla itämaisempi. Erinomainen kaula ja eturinta. Pehmeä selkä ja
pyöristyvä lantio. Lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Niukat takakulmaukset. Kaunis häntä. Liikkuu kauniilla
ryhdillä. Hyvä sivuliike.

VAL ERI 3 / Riffendahl Agnes Aphrodite / 34637/09
Vankkarunkoinen narttu. Hyvä pään malli. Tummemmat silmät parantaisivat ilmettä. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hieman pitkä runko. Hyvä rintakehä. Hieman tuhdissa kunnossa. Riittävät takakulmaukset ja kaunis häntä.
Takaliike saisi olla tehokkaampi. Selkä rullaa.

VAL ERI 1 SA / Tuuling Ris Mette / 12114/11
Kaunislinjainen narttu. Runko voisi olla hieman lyhyempi. Hyvä pää ja kauniisti asettuneet korvat. Kuonoosa voisi olla täyteläisempi. Todella kaunis niska, ylälinja ja hännän asento. Upea eturinta ja vahva
rintakehä. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvässä askeleella.

VET
VET ERI 2 / Puna-Tuvan Bernina / 28932/07
Hieman pitkärunkoinen veteraani. Hyvä pään malli. Hieman kevyet korvat. Lyhyt kaula. Hyvä suora selkä.
Erinomainen eturinta ja runko. Tuhdissa kunnossa. Jyrkkä lantio ja matala hännänkiinnitys. Ryhdikkäät
liikkeet. Takaliike saisi olla tehokkaampi.

VET ERI 1 SA, PN 2, VASERT, VET-VSP / Tor Oskan Love Carlina / 59567/07
Korkealuokkainen narttu. Hyvät mittasuhteet. Kauniit ääriviivat. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis niskan
kaari ja suora selkä. Erinomainen eturinta ja runko. Erinomainen takaosa ja hännän kaari. Kaunis karva.
Hyvä ryhti ja sivuliikkeet. Hieman kapea takaa.

KASV
KASV 1 KP / Kiiramanna
Kaksi yhdistelmää. Erinomainen yleislaatu. Kaikki koirat ryhdikkäitä ja tasapainoisesti rakentuneita. Voisivat
olla kokoa pienempiä. Hyvänmalliset, kaunisilmeiset päät. Oikeat mittasuhteet ja rakenteet kunnossa.
Kauniit liikkeet.

KASV 2 KP / Mäntykartanon
Neljä yhdistelmää. Silti yhtenäinen ryhmä. Erinomainen rotutyyppi ja hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeiset
päät. Ryhdikkäät ylälinjat ja hyvät rungot. Rakenteet kunnossa. Kauniit liikkeet.

KASV 3 KP / Tashi-Gong
Neljä yhdistelmää. Rotutyyppi kunnossa. Laadultaan hieman epäyhtenäinen ryhmä. Hyvät päät ja ylpeät
ilmeet. Erityisenä ansiona hyvät koot ja mittasuhteet. Kaikilla miellyttävä olemus.

KASV 4 KP / Tuuling
Neljä yhdistelmää ja hyvin eri-ikäisiä koiria. Kaikki koirat ryhdikkäitä ja rotutyypillisiä. Päätyypeissä ja
mittasuhteissa vaihtelua. Perusrakenteet kaikilla erinomaiset. Kaikilla hyvät liikkeet.

