
 

LAHTI RY 19.9.2020, Paula Heikkinen-Lehkonen   
 
 
NUO, urokset  
 
NUO EH 1   / Kiiramanna Say You Love Me    /  FI54502/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
 

Kookas, korkeajalkainen nuori uros. Kovin lyhyt rintakehä & jyrkästi nouseva vatsaviiva. Voimakas pää, hieman 
pyöreä kallo. Alaetuhampaat ahtaassa & sekaisessa rivissä. Tummat silmät. Hyvä ryhti & ylälinja. Hyvä hännän 
kiinnitys. Melko voimakas luusto, hieman painuneet ranteet. Yhdensuuntaiset liikkeet. Karva vielä lyhyttä, mutta 
oikeanlaatuista. Itsevarma käytös.  
 
 
AVO, urokset 
 
AVO ERI 1  /  Tor Oskan Unto-Eevertti   /  FI50060/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Sopiva luuston vahvuus & rungon pituus. Hyvä pää & ilme. Toinen alakulmahammas kovin lyhyt. Tummat silmät. 
Hyvä ryhti & selkälinja. Rintakehä saa vielä syventyä hieman. Hyvät takakulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet. 
Turkki ei aivan parhaimmillan, mutta oikeanlaatuinen.  Isot korvat. Rauhallinen käytös.  
 
 
VAL, urokset  
 
VAL ERI 1 SA, PU 1, VSP   /  Olazza Maybach   /  FI44405/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvärakenteinen uros, ryhdikäs & itsevarma. Otsapenger voisi olla hieman korkeampi. Tummat silmät. 
Erinomainen purenta & etuhammasrivi. Hyvin täyttynyt eturinta. Sopivan tilava & pitkä rintakehä. Hyvä 
hännänkiinnitys, hyvät raajojen kulmaukset. Hieman kapeat etuliikkeet. Kaunis turkki, mutta korvahapsuja saisi 
olla enemmän.  
 
VAL EH 3 / Qi Gong's Flying Shaman  / FI45350/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Lyhytrunkoinen uros. Pitkä alaleuka & alaetuhampaat kapeassa & epätasaisessa rivissä. Tummat silmät. Hyvä 
ryhti & ylälinja, sekä hännänkiinnitys. Erittäin hyvät raajojen kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Korvahapsuja saisi 
olla enemmän.  
 
VAL ERI 2   / Tor Oskan Sharong  / FI44062/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä rungon pituus, hieman pyöreä kallo. Tummat silmät, täyteläinen kuono, mutta hieman pitkä alaleuka & 
epätasainen alaetuhampaiden rivi. Hyvä ryhti & ylälinja. Melko voimakas lusuto. Vatsalinja nousee turhan 
jyrkästi, hieman pitkä lanneosa. Oikealaatuinen karva, mutta korvahapsuja saisi olla enemmän.  
 
 



JUN, nartut  
 
JUN ERI 1   /  Hoswin Mary Poppins  /  FI52438/19 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko & narttumainen kokonaisuus. Rintakehä vielä matala. Kuono saisi olla täyteläisempi. Tummat silmät. 
Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä eturinta. Hyvä selkälinja. Hyvät raajojen kulmaukset. Oikea karvanlaatu. 
Korvahapsuja voisi olla enemmän. Liikkuu & esiintyy reippaasti.  
 
JUN ERI 2   /  Tor Oskan Victoria   /  FI37840/19 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Normaalisti kehittynyt nuori narttu. Hyvä koko & rungon pituus. Hieman kapea & pitkä alaleuka, jossa vin 5 
etuhammasta. Hyvin sijoittuneet korvat, tummat silmät. Hyvä ylälinja, hyvä rintakehän tilavuus. Sopiva luuston 
vahvuus. Oikeanlaatuinen karva. Liikkuu hyvin.  
 
 
NUO, nartut 
 
NUO EH 1   /  Bhu Laen's Iridessa   /  FI20843/19 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Liikkuessa ryhdikäs & reipas, mutta ujostelee kovin käsittelyä. Hyvä selkälinja, sopiva luuston vahvuus. Hieman 
pyöreä kallo. Hieman kapea alaleuka. Oikein sijoittuneet korvat, tummat silmät. Erittäin kaunis turkki, hyvä 
askelpituus liikkuessa. Korkealle kiinnittynyt häntä. Käytöksen takia arvosana putoaa.  
 
 
AVO, nartut 
 
AVO ERI 1 SA, PN 1, SERT, ROP    /  Olazza Miss Monroe   /  FI15275/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko. Ryhdikäs ja reipas. Täyteläinen kuono, tummat silmät. Erinomainen eturinta, sopiva luuston 
vahvuus, hyvä rintakehän tilavuus. Erinomaiset raajojen kulmaukset. Hieman kapeat takaliikkeet. Askelpituus 
hyvä. Oikeanlaatuinen karva, mutta korvahapsuja saisi olla enemmän.  
 
 
VAL, nartut 
 
VAL EH 2 / Cinodes True Tiffany   /  FI56711/15 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Kookas, hieman korkeajalkainen narttu. Hyvä ryhti. Täyteläinen kuono, tummat silmät, isot korvat. Hyvä eturinta. 
Hieman painuneet ranteet. Takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Karva on silkkisen tuntuista, mutta 
saisi olla sileämpää. Kokonaisuutena saisi olla narttumaisempi.  
 
VAL ERI 1 SA, PN 2  /  Shibazhan Gentiana    /  FI50383/14 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko & narttumainen kokonaisuus, sopiva luuston vahvuus. Hieman pulleassa kunnossa. Hyvä pään 
muoto & oikein sijoittuneet korvat. Epätasainen etualahampaitten rivi. Hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset. Oikea 
karvanlaatu, komea häntätöyhtö, mutta korvahapsut saisivat olla runsaammat.  
 
 



VET, nartut 
 
VET ERI  2  /  Shibazhan Ninfey    /  FIN13316/08 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hieman matala kokonaisuus koska karva on pitkää & koira on hieman pullea. Hyvä pään muoto, kevyet korvat. 
Hyvä ryhti, hyvin täyttynyt eturinta, korkealle kiinnittynyt häntä. Liikkuu & käyttäytyy edelleen reippaasti, korkea 
ikä ei näy. Alhaalta kapeat etuliikkeet.  
 
VET ERI 1 SA, PN 3, VASERT, ROP veteraani /  Tor Oskan Idalina  /  FI56589/09 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko & narttumainen kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet, mutta hieman pulleassa kunnossa. Sopiva luuston 
vahvuus. Hyvä pään muoto & hyvä ilme. Täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän tilavuus & pituus. Hyvä 
hännänkiinnitys, hyvät takakulmaukset, hieman kapeat takaliikkeet. Turkki on tänään hieman kuivaa.  
 
 
KASV luokka 
 
KASV 1  /  Tor Oskan  
 
755, 758, 760, 766 
Ryhmässä on 2 urosta & 2 narttua, joten kokoerot ovat selvät. Koirissa on myös eroja mittasuhteissa & 
vahvuusasteessa. Ikäerot tekevät myös eroja yleisvaikutelmaan. Urokset melko kookkaita & vahvoja, 
tällähetkellä ryhmä on epäyhtenäinen.  
 
 
 
      

  

      
 

    
 

  

  
 
 
 
 


