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PEN, Urokset 
 
PEN 1 KP ROP / Hoswin Unique Hero / 50237/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
7 kk hyvä luusto, mittasuhteilta oikea lupaava pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Hyvä kuono-osa. 
Erinomainen purenta. Ikään hyvä runko ja eturinta. Hieman käyryyttä eturaajoissa. Tasapainoiset 
kulmaukset. Kaunis häntä. Iän mukainen karvapeite. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN ERI 2 SA / Kiiramanna Trumpet Boy / 38271/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman matala raajainen kokoon sopiva luusto. Hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat silmät. 
Hyvä kuono-osa. Hyvä purenta vielä kapea alaleuka. Ikään hyvä eturinta ja rintakehä. Hieman käyryyttä 
eturaajoissa. Hyvä hännän kiinnitys ja karvanlaatu. Tasapainoset kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä 
askeleella. 
 
JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP / Mullagh Shape Of You / 33823/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomainen lihaskunto. Oikeat rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Vahva urosmainen pää. Hyvä kallo. 
Oikein kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä kuono-osa, purenta. Hieman kapea alaleuka. Ikään 
hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoset kulmaukset. Hieman käyryyttä eturaajoissa. Hyvä karvanlaatu ja 
häntä. Liikkuu ryhdikkäästi erinomaisella askeleella. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO ERI 1 SA PU2 Varasert / Chakiran Suomisata Viljo / 40917/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat rungon mittasuhteet ja hyvä luusto. Hyvä kallo. Oikein asettuneet korvat. Tummat silmät. 
Erinomainen kuono. Hyvät leveät leuat ja erinomainen purenta. Riittävän täyteläinen runko ikään. Hyvä 
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Eturaajat saisi olla suoremmat. Karva vaihtumassa, laatu oikea. Hyvä 
häntä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
NUO ERI 3 SA / Suvijan Elvis / 54799/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä luustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kallo. Oikein sijoittuneet korvat. Silmät saisi olla tummemmat. 
Lyhyehkö kuono. Hieman voimakas alapurenta, alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvä rintakehä ja eturinta. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hieman käyrät eturaajat. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella. 
 
NUO ERI 2 SA / Tashi-Gong Marlon / 53714/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä luustoinen hieman matala raajaisen vaikutelman antava. Vahva urosmainen pää, vahva kallo. Hyvät 
korvat. Tummat silmät. Hieman lyhyt kuono, melko voimakas alapurenta. Riittävän leveä alaleuka. Ikään 
hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoset kulmaukset. Hieman käyrät eturaajat. Oikea karvanlaatu. Kaunis 
häntä. Saisi liikkua tehokkaammin. 
 
 
 



AVO, Urokset 
 
AVO ERI 2 SA / Lilileian International Honor / 21740/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Rungon mittasuhteiltaan oikea kokoon sopiva luusto. Hyvä kallo. Oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät. 
Hieman lyhyt kuono ja korostunut alapurenta. Alaleuka saisi olla leveämpi. Ikään hyvä runko. Tasapainoiset 
kulmaukset. Eturaajat saisi olla suoremmat. Karva vaihtumassa, laatu oikea. Litteä häntä. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella. 
 
 
AVO ERI 4 / Revonhännän H-Aave / 11407/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä luustoinen, rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä. Vahva piirteinen urosmainen pää. Oikein kiinnittyneet 
korvat, tummat silmät. Hieman lyhyt kuono. Hyvä purenta. Riittävän leveät leuat. Hyvin kehittynyt runko, 
lanne saisi olla lyhyempi. Hyvän laatuinen karva. Tasapainoiset kulmaukset. Eturaajat saisi olla suoremmat. 
Saisi liikkua ja esiintyä paremmin ja nostaa hännän liikkeessä. 
 
AVO ERI 3 SA / Rina-Cza’s Aloha Indiana / 47364/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomainen lihaskunto, rungon mittasuhteet hieman pitkä, hyvä luusto. Hyvä kallo, oikein kiinnittyneet 
korvat. Keskiruskeat silmät. Hieman lyhyt kuono, melko voimakas alapurenta, kapea alaleuka. Hyvä 
rintakehä, sopiva eturinta. Lanne saisi olla lyhyempi. Tasapainoiset kulmaukset- Hieman käyrät eturaajat. 
Kaunis häntä. Oikea karvanlaatu. Liikkuu riittävällä askelpituudella. 
 
AVO ERI 1 SA PU3 / Tipsn’drops Dash /38294/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva luusto. Hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat 
silmät. Kuono saisi olla voimakkaampi, kapea alaleuka, 4 alaetuhammasta, voimakas alapurenta. Hyvä 
runko. Riittävä eturinta. Lanne saisi olla lyhyempi. Hyvä laatuinen karva. Kaunis häntä. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvät suorat eturaajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja ryhdillä. 
 
 
VET, Urokset 
 
VET ERI 2 SA / Flametail Kaval-De-Mar / 49790/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9 v hieman matala raajaisen vaikutelman antava hyvä luustoinen hyvässä kunnossa esitetty veteraani. 
Vahva urosmainen pää, oikein kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat silmät. Hieman lyhyt kuono ja voimakas 
alapurenta. Hyvä eturinta ja rintakehä. Iän mukainen karvapeite, hyvä hännän kiinnitys. Tasapainoiset 
kulmaukset. Eturaajat saisi olla suoremmat. Saisi liikkua tehokkaammin ei tahdo päästä puhtaaseen raviin. 
 
VET ERI 1 SA PU4 VET VSP / Tashi-Gong Masked Man / 29647/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaisessa kunnossa esitetty 9 v veteraani. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä luusto, 
vahva urosmainen pää. Hyvät korvat, tummat silmät. Hieman lyhyt kuono. Melko voimakas alapurenta, 
alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvä eturinta ja rintakehä. Eturaajat saa olla suoremmat. Hyvä karvanlaatu ja 
häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Hammastodistus esitetty. 
 
 
 
 
 
 
 



JUN, Nartut 
 
JUN ERI 4 / Bhu Laen’s Hester / 41782/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman matala raajaisen vaikutelman antava. Hyvä luusto. Narttumainen pää, hyvä kallo. Oikein 
kiinnittyneet korvat, tummat silmät. Kuono saisi olla hieman pidempi. Voimakas alapurenta, hieman kapea 
alaleuka. Hyvä rintakehä, ikään hyvä eturinta. Lavat saisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaa. 
Erinomainen karvanlaatu. Kaunis häntä. Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askelpituudella. 
 
JUN ERI 3 / Hoswin Felicia / 42033/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9 kk ikään erinomainen lihaskunto. Oikeat mittasuhteet ja luuston vahvuus. Narttumainen pää, hyvä kallo ja 
hyvin asettuneet korvat. Keskiruskeat silmät. Hieman lyhyt kuono ja korostunut alapurenta, alaleuka saisi 
olla leveämpi. Hyvin kehittynyt runko ja rintakehä. Oikea karvan laatu tulossa. Hyvät suorat eturaajat. Liikkuu 
ryhdikkäästi hyvällä askeleella. Vielä kapea edestä, ulkokierteiset eturaajat. 
 
JUN ERI 2 SA PN4 Varasert / Revonhännän Kornelia / 38137/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 kk ikään erinomainen lihaskunto, rungon mittasuhteet oikea kokoon sopiva raajaluusto. Narttumainen 
pää, hyvä kallo ja hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Hyvä purenta, hieman kapea alaleuka. Hyvin 
kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hieman käyryyttä eturaajoissa. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä 
karvanlaatu ja häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. 
 
JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP / Tashi-Gong Promise / 41201/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mittasuhteiltaan oikea kokoon sopiva luusto. Narttumainen pää. Hyvä kallo. Oikein kiinnittyneet korvat. 
Tummat silmät. Kuono saisi olla hieman pidempi. Hieman korostunut alapurenta. Hyvin kehittynyt runko ja 
riittävä eturinta. Oikea karvanlaatu turkissa. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman käyryyttä eturaajoissa. 
Erinomainen häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 1 SA / Revonhännän Jinga-Tinga / 48796/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Antaa hieman matala raajaisen vaikutelman. Hyvä raajaluusto. Hyvä kallo. Oikein asettuneet korvat, tummat 
silmät. Kuono saisi olla pidempi. Hieman korostunut alapurenta. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Tiukka 
kieppinen häntä. Hyvä karvanlaatu. Tasapainoset kulmaukset. Hieman käyryyttä eturaajoissa. Riittävä 
askelpituus. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI 2 SA / Chakiran Margarita / 30618/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Narttumainen pää, erinomainen kallo ja hyvin asettuneet 
korvat, tummat silmät. Hyvä kuono ja purenta, leveät leuat. Hyvin kehittynyt runko ja eturinta. Karva 
vaihtumassa, laatu oikea. Hyvä hännän kiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät suorat eturaajat. 
Liikkuu hyvällä askeleella. 
 
 
 
 
 



AVO EH / Revonhännän Grafiitti / 54270/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
2 v mittasuhteiltaan oikea kokoon sopiva luusto. Narttumainen pää, hyvä kallo. Oikein kiinnittyneet korvat. 
Tummat silmät. Saksipurenta. Hyvin kehittynyt rintakehä, riittävä eturinta. Hyvä karvanlaatu. Oikea hännän 
kiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävän suorat eturaajat. Liikkuu hyvällä askeleella. Palkinto 
purennasta. 
 
AVO ERI 4 / Snowmuzzle’s Francesca / 39724/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Riittävä raaja korkeus, hyvä luusto. Hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat silmät. Kuono saisi 
olla voimakkaampi, melko voimakas alapurenta, kapea alaleuka. Hyvä rintakehä, sopiva eturinta. Oikea 
karvanlaatu. Hyvä hännän kiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävän suorat eturaajat. 
 
AVO ERI 3 SA / Tipsn’drops Dia / 38295/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä luusto, riittävä raajakorkeus. Narttumainen pää, hyvä kallo ja oikein asettuneet korvat, tummat silmät. 
Hieman lyhyt kuono ja korostunut alapurenta. Alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvin kehittynyt runko, riittävä 
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Eturaajat saisi olla suoremmat. Hyvä karvanlaatu ja hännän kiinnitys. 
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi erinomaisella askelpituudella. 
 
AVO ERI 1 SA / Tipsn’drops Tiny Star / 19360/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvässä lihaskunnossa. Erinomainen rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Erinomainen kallo ja oikein 
asettuneet korvat, tummat silmät. Korostunut alapurenta, alaleuka saisi olla leveämpi ja kuono pidempi. 
Hyvä rintakehä, sopiva eturinta. Hyvä laatuinen karva. Kaunis häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävän 
suorat eturaajat. Liikkuu ryhdikkäästi erinomaisella askeleella. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI 2 PN3 / Chakiran Elizabeth / 25238/09 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 v hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Hyvä luusto. Narttumainen pää. Erinomainen kallo, hyvin 
asettuneet korvat. Haalistunut kirsupigmentti, iän mukainen pigmentti ja karvapeite. Hyvä runko ja sopiva 
eturinta. Hyvä hännän kiinnitys. Riittävän suorat eturaajat ja hyvät kulmaukset. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella. 
 
VET ERI 3 SA / Cirikit Simba’s Kiera / 61560/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
11 v hyvässä kunnossa esitetty. Riittävä raajakorkeus, sopiva luusto. Narttumainen pää, hyvä kallo ja hyvin 
asettuneet korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta, riittävän leveät leuat. Rintakehä saisi olla 
täyteläisempi. Hyvä eturinta. Iän mukainen karva. Hyvä hännän kiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. 
Riittävän suorat eturaajat. Liikkuu ryhdikkäästi iän tuomalla arvokkuudella. 
 
VET ERI 4 SA / Flametail Dear-Devil-Ma / 44797/06 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
13 v hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Vahva piirteinen narttumainen pää, hyvät korvat, keskiruskeat 
silmät. Kuono saisi olla hieman pidempi. Hyvä purenta. Mummon pyöreyttä rungossa. Riittävä eturinta. Iän 
mukainen karvapeite. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävän suorat eturaajat. Hyvä häntä. Liikkeessä iän 
tuomaa arvokkuutta. 
 
 
 



VET ERI 1 SA PN2 VET ROP / Kiiramanna Alexandra / 23612/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8,5 v Erinomaisessa kunnossa. Oikeat mittasuhteet. Hyvä raajaluusto. Narttumainen pää ja hyvin asettuneet 
korvat. Keskiruskeat silmät. Kuono saisi olla hieman pidempi, korostunut alapurenta. Riittävän leveät leuat. 
Hyvä rintakehä, riittävä eturinta. Karva vaihtumassa, laatu oikea. Kaunis häntä. Tasapainoiset kulmaukset. 
Riittävän suorat eturaajat. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella. 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP / Revonhännän 
 
Neljästä pentueesta koostuva ryhmä. Tasalaatuinen ryhmä koolta ja mittasuhteilta. Lähes yhdenmukaiset 
pään mallit ja karvanlaadut. Hyvää kasvatustyötä. 
 
 


