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JUN, urokset 
 
JUN EH 2 / Benevolos Ziggy Stardust  / FI48261/17  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hieman pitkän ja matalan mallinen uros. Erinom. pää ja ilme. Riittävästi kulmautunut edestä ja sopiva 
eturinta. Saisi olla tiiviimpi etuosa. Tällä hetkellä hieman takakorkea vaikutelma. Hyvä runko. Hieman jyrkkä 
lantio ja matala hännänkiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkuu sivulta ja takaa hyvin, hieman vispaten edestä.  
 
 
JUN EH 3   /  Chakiran Suomisata Viljo  /  FI40917/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvät mittasuhteet omaava, mutta hieman raskaan vaikutelman antava uros. Oikean muotoinen, hieman 
raskas pää. Kaunis ilme. Hyvä kaula. Hyvin kehittynyt runko. Seisoo ranskalaisittain. Hieman matala 
hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.  
 
 
JUN ERI 1  /  Tor Oskan Sharong  /  FI44062/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hieman matalalta vaikuttava uros. Kaunis pää, joka ei saa tulla raskaammaksi. Kaunis ilme. Hyvä ylälinja. 
Hyvin kulmautunut edestä ja erinom. eturinta. Hyvä runko ja luusto. Hyvä häntä ja hännänkiinnitys. Hyvä 
takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.  
 
 
NUO, urokset 
 
NUO ERI 1  /  Cinodes Blue Barony  /  FI45030/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää, joskin kuono-osa voisi olla leveämpi, samoin alaleuka. Hyvin 
kulmautunut edestä ja hyvä eturinta. Hyvä ylälinja, häntä ja hännänkiinnitys. Hyvä luusto ja runko. Hyvä 
takaosa. Pitäisi liikkua hieman joustavammalla ja pitemmällä askeleella. Hyvä karva. 5 alaetuhammasta.  
 
 
AVO, urokset 
 
AVO ERI 1 SA , PU 1,  SERT, VSP   /  Saffron Hooligan   /  FI46417/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Erinom. mittasuhteet omaava, hieman kookas uros. Kaunis pää ja ilme. Hieman kapea alaleuka ja 5 
alaetuhammasta. Erinom. ylälinja, häntä ja hännänkiinnitys. Sopiva luusto. Erinom. runko. Hyvä takaosa. 
Liikkuu sivulta hyvin, hieman ahtaasti takaa ja vispaten edestä. Hyvä karvanlaatu.  
 
 
 



VET, urokset 
 
VET H  /  Shibazhan Houstonia  / FI24652/10 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Erittäin hyväkuntoinen 8,5v veteraani. Hyvä urosmainen pää. Alaleuka voisi olla leveämpi. Kaunis ylälinja. 
Riittävästi kulmautunut edestä, mutta kyynärpäät pitäisi olla tiiviimmin rungossa. Hieman jyrkkä lantio, 
mutta hyvä häntä. Hyvä runko. Koira seisoo siten, että kintereet menee yli. Liikkuu kauttaaltaan 
suhteellisen hyvin.  
 
 
JUN, nartut 
 
JUN ERI 1 SA, PN 3 /  Nicoret’s Wilhelmiina    / FI50134/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hieman matalan ja pitkän vaikutelman antava narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut 
edestä ja hyvä eturinta. Hyvä luusto ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Hyvin kulmautunut takaa. Saisi liikkua 
kauttaaltaan paremmin.  
 
 
JUN EH  3 /  Olazza Maya The Bee   /  FI15084/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä leveä alaleuka. Hyvin kulmautunut etuosa. 
Riittävä runko ja luusto. Saisi olla parempi hännänkiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkui suhteellisen hyvin, mutta 
pitäisi kantaa häntänsä paremmin liikkeessä. Oikea karvanlaatu. Tarvitsee kehätottumusta.  
 
 
JUN EH 2   /  Snowmuzzle’s Hibiscus /  FI14820/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hieman pitkän vaikutelman antava narttu. Hyvä pää ja ilme. Hieman pysty lapa, mutta hyvä olkavarsi. 
Hieman takakorkea vaikutelma tällä hetkellä. Hännänkiinnitys voisi olla parempi. Hyvä luusto. Takaraajoissa 
taipumus mennä kintereet yli. Saisi liikkua kauttaaltaan paremmin.  
 
 
NUO, nartut 
 
NUO ERI 1  SA  /  Nenemo Baking Baking    /  FI53764/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta. Hyvä 
selkälinja ja runko. Hyvä häntä ja hännänkiinnitys. Hyvä takaosa. Hyvä karvanlaatu.  
 
 
  



AVO, nartut  
 
AVO ERI 1 SA, PN 1, SERT, FI MVA, ROP    /  Benevolos Evening Star  / FI10093/15 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Erittäin kaunis, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Erinom. pää ja ilme, sekä ylälinja. Hyvin kulmautunut 
edestä ja hyvä eturinta. Hyvä luusto ja runko. Hyvin kiinnittynyt, mutta hieman litteä häntä. Hyvä takaosa. 
Liikkui riittävällä sivuaskeleella, hyvin takaa, hieman vispaten edestä.  
 
 
AVO EH   /  Chakiran Margarita    / FI30618/12 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä pää ja ilme. Selkälinja saisi olla parempi. Hieman jyrkkä lantio ja 
matala hännänkiinnitys. Riittävästi kulmautunut edestä. Hieman leveä etuosa. Hyvä luusto ja runko. 
Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkui sivulta suhteellisen hyvällä askeleella, etu- ja takaliikkeet saisi olla 
paremmat. Karva ei tänään näyttelykunnossa.  
 
 
AVO ERI 2  SA, PN 2, VASERT  /  Chanelstyle Xmas Angel Nea    /  FI13034/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Oikeat mittasuhteet omaava narttu. Kaunis pää ja ilme. 5 alaleuan etuhammasta. Kaunis ylälinja. Hyvä 
hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto. Liikkui sivulta hyvin, etu- ja takaliikkeet 
voisi olla paremmat.  
 
 
AVO ERI 3 SA,  PN 4  /  Olazza Sharming  /  FI17240/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hieman pitkä ja matala narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta. Hyvä ylälinja, 
häntä ja hännänkiinnitys. Hieman lyhyt rintalasta. Hyvä runko. Hyvä takaosa. Liikkui kauttaaltaan hyvin.  
 
 
AVO EH 4  /  Saffron Fresita  / FI14281/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hieman raskaan vaikutelman antava narttu. Kaunis pää ja ilme. Kapea alaleuka. 4 alaleuan etuhammasta. 
Selkälinja saisi olla vakaampi. Hieman pysty lapa, mutta hyvä olkavarsi. Hyvä luusto. Vankka runko. Liikkui 
sivulta suhteellisen hyvin, samoin takaa, leveästi edestä. Oikealaatuinen karva, joka ei tällä hetkellä ole 
oikeassa karvassa.  
 
 
AVO EH  /  Snowmuzzle’s Europa  /  FI48039/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hieman pyöreä kallo-osa ja kapea alaleuka. 4 alaleuan etuhammasta. 
Kaula kiinnittyy kauniisti lapoihin. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Selkälinja voisi olla suorempi. Hyvä 
häntä ja hännänkiinnitys. Hyvä runko ja takaosa. Liikkui sivulta hyvin, ahtaasti edestä  ja takaa.  
 
 
  



VET, nartut  
 
VET ERI 3   /  Down-Goblin Celena   /  FI45136/09 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyväkuntoinen 9v veteraani. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Kapea leuka, 5 alaetuhammasta. Hyvä 
ylälinja, häntä ja hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Hyvä ylälinja ja runko. 
Hyvä häntä ja hännänkiinnitys. Saisi liikkua pitemmällä askeleella.  
 
 
VET ERI  1 SA,  ROP VET  /  Nenemo Beady-Eyed  /  FI55667/09 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyväkuntoinen 9v veteraani. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman pyöreä kallo-osa. Kapea leuka, 5 
alaetuhammasta. Erinom. ylälinja, etuosa  ja luusto. Hyvä runko, häntä ja hännänkiinnitys. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.  
 
 
VET EH 4 /  Nenemo Brilliant Girl  /  FIN53530/06 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
12v hyväkuntoinen veteraani. Hyvä pää. Hieman pyöreä kallo-osa. Hieman kapea alaleuka, 4 
alaetuhammasta. Selkälinja putoaa lapojen takaa. Riittävästi kulmautunut edestä ja sopiva eturinta. Hyvä 
luusto ja runko. Hyvä takaosa. Liikkui kauttaaltaan suhteellisen hyvin.  
 
 
VET ERI 2 SA  /  Nenemo Deep-True Love  /  FIN48936/04 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Erittäin hyväkuntoinen 14v veteraani. Hyvä pää. Hieman pyöreä kallo-osa. Hyvä ilme. Oikeat mittasuhteet. 
Hyvä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. Liikkui kauttaaltaan 
hyvin.  
 
 
VET EH  /  Nenemo Po-Up Girl  /  FI19909/09 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyväkuntoinen 9v veteraani. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Selkälinja hieman painunut. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta. Hännänkiinnitys saisi olla parempi. Hyvä runko. Liikkui 
kauttaaltaan suhteellisen hyvin.  
 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP-kasvattaja  / Nenemo   
 
285, 296, 298, 299  
Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä ja 3 veteraanista. Kaikki nartut ovat hyväntyyppisiä. Kauniit päät. 
Joissakin jo ikä alkaa näkyä. Kaikki liikkuivat hyvällä askeleella.  
 
 


