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JUN, Urokset 
 
JUN ERI 2 SA PU4 / Afire’s Too Busy To Pose / FI31585/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
17 kk, vahva maskuliininen uros. Kookkaanpuoleinen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, korvat ja silmät. Jo 
melko voimakas alapurenta. Hyvä kaula ja eturinta. Tilava runko. Sopivasti kulmautunut edestä ja takaa. 
Voimakkaasti kiertynyt häntä. Turkki vaihtumassa. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä, hieman kapeasti takaa. 
Hyvät käpälät ja varvaskarvat. Hyvä käytös. 
 
 
JUN EH 3 / Flying Carpet’s Lucas Sinclair / FI40590/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
1-vuotias, reipas juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, korvat ja silmät. Hyvä purenta ja melko lyhyt 
kuono. Hyväasentoinen kaula. Hyvä eturinta. Sopivasti kulmautunut edestä. Lyhyt rintakehä. Riittävästi 
kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin edestä. Lyhyt takaliike, jää rungon alle. 
Ahdas takaa. Hyvä käytös. 
 
 
JUN ERI 1 SA PU3 VASERT / Shibazhan Prunus / FI46992/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
1-vuotias maskuliininen, elegantti juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, korvat ja silmät. Jo melko 
voimakas alapurenta, kapea leuka, jossa paljon hampaita hieman epäjärjestyksessä. Ylväs ryhti, hyvä kaula. 
Tasapainoiset kulmaukset. Rintakehä voisi olla hieman pitempi. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä karvanlaatu. 
Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä, ahtaasti takaa ja vielä hieman kapeasti edestä. Esiintyy 
mallikkaasti. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO ERI 1 SA PU2 SERT / Xaramae For Sure / FI55269/18 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
Miltei 2 vuotta. Maskuliininen tasapainoinen nuorukainen, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää, 
korvat, silmät ja purenta. Hyvä kallo ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko, selkä ja häntä. 
Hyvälaatuinen turkki. Liikkuu erittäin hyvin. Hieman kääntää liikkeessä etutassuja sisäänpäin. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO EH 1 / Cinodes Caverion / FI11720/18 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
3-vuotias, vahva, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet, mutta joka esitetään tänään turhan tuhdissa 
kunnossa ja antaa jo hieman raskaan vaikutelman. Vahva pää, pyöreät silmät. Hyvä kuonon voimakkuus ja 
leukojen leveys. Hieman etumatala. Lyhyt olkavarsi ja aavistuksen painuneet ranteet. Hyvä takaosa ja häntä. 
Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysin kyynärpäin. Liikkeessä hyvä ylälinja. Hyvä 
käytös mutta tarvitsee harjoitusta hampaiden näyttämiseen. 
 
 
 
 
 
 
 



AVO H / Zhigatsey Milton / FI20384/18 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
2,5-vuotias maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, voimakas otsapenger. Tummat 
silmät. Hyvä leukojen asento mutta alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvin kulmautunut 
edestä. Lyhyt rintakehä, pitkä lanne, luisu lantio. Liikkuu lyhyin voimattomin taka-askelin. Kaunis turkki ja 
häntä. Tarvitsee paremman takaosan. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL, Urokset 
 
VAL ERI 1 SA PU1 ROP / Olazza Maybach / FI44405/17 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
3 vuotias maskuliininen uros jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, korvat ja silmät. Hieno purenta ja leveät 
leuat. Hyvä kaula ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva luusto. Hyvä selkä ja häntä. 
Hyvälaatuinen karvapeite. Vapaat joustavat liikkeet. Liikkeessä joustava ryhti. Hyvä käytös. 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN ERI 1 / Celebdil’s Nina Ricci / FI42426/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
14 kk feminiininen juniori. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää. Hyvät korvat ja leuat. Pyöreät tummat 
silmät. Hyvä kaula. Etuosa saa tiivistyä. Rintakehä voisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Sopivasti 
kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä turkki ja häntä. Liikkuu hyvin sivusta, kapeasti takaa, löysästi 
edestä. Oikea olemus. Seisoo hyvin raajoillaan. Paimenkoukku. 
 
 
JUN H / Chanelstyle Meryl Streep / FI50148/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
11 kk. Feminiininen hyvänkokoinen juniori. Hyvät mittasuhteet mutta vielä kokonaisuudessaan hyvin kapea. 
Narttumainen pää, hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä alaleuan vahvuus mutta toinen alakulmahammas voisi 
asettua paremmin. Hyvä kaula ja eturinta. Lyhyt rintakehä, pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä 
häntä. Hieman korkea häntä. Liikkuu reippaasti, hyvä askelpituus mutta kovin kapea edestä. Herkästi 
köyristää ylälinja. Toivoisin hieman pidemmän kuonon. Hyvä käytös. 
 
 
JUN EH 4 / Cinodes True Surprise / FI54863/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
10 kk. Feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, korvat ja leuat. Pyöreät silmät. Matala säkä. 
Hyvä kaula. Ikään sopiva runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä hännän kiinnitys. Turkki 
vaiheessa. Liikkuu reippaasti, tasapainoisin askelin, mutta ylälinja köyristyy hieman liikkeessä ja on hieman 
etumatala. Lapa voisi olla viistompi. Hyvä käytös. 
 
 
JUN EH 2 / Qi Gong’s Black Magic / FI54690/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
9 kk vielä pentumainen. Tiivisrunkoinen juniori. Sievä nartun pää ja hyvä ilme. Hyvät korvat, silmät ja leuat. 
Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva luusto. Hyvä hännän kiinnitys. Pentuturkki. Liikkuu 
hyvällä askeleella, hyvin takaa kapeasti miltei ristin astuen edestä. Viehättävä käytös. Toivoisin lisää pituutta 
runkoon sekä päähän. Hyvä pieni koko. 
 
 
 
 



JUN H / Qi Gong’s Sioux / FI24121/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
1,5-vuotias vankka juniori joka saa tiivistyä rungoltaan. Voimakas pää, hyvät leveät leuat. Lyhyt kuono ja 
nenävekki. Hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä kaula. Lyhyt rintakehä, pitkä lanne. Voisi olla paremmin 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin edestä mutta lyhyt taka-askel, joka jää rungon alle. Ahdas takaa, 
lanneosa korostuu liikkeessä. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Viehättävä käytös. 
 
 
JUN EH 3 / Shibazhan Primula / FI46990/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
1-vuotias feminiininen juniori joka tässä kehitysvaiheessa antaa hieman raajakkaan vaikutelman. Hyvät 
korvat, silmät ja leuat. Hyvä kaula ja eturinta. Riittävä rintakehän pituus. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 
käpälät ja häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu tasapainoisesti sivusta mutta hyvin kapeasti edestä ja takaa. 
Miellyttävä käytös, esiintyy hyvin. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO EH 1 / Shibazhan Limonium Aureum / FI35011/19 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
15 kk. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Sievä nartun pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä leukojen 
asento. Pysty lapa. Eturinta saisi olla selkeämpi. Lyhyet olkavarret. Sopiva runko. Hyvät takakulmaukset. 
Hyvä häntä ja karva. Liikkuu hyvin takaa mutta lyhyt etuaskel. Ranneahtautta edessä. Hyvä koko, hyvä 
käytös. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI 1 SA PN2 SERT / Flying Carpet’s Miracles Of Autumn / FI50454/16 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
3-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää, korvat ja silmät. Hyvä purenta ja 
leveät leuat. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä rintakehä. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto ja hyvät 
käpälät. Hyvä häntä. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä hieman ahtaasti takaa. Miellyttävä 
käytös. 
 
 
AVO ERI 2 SA PN3 / Qi Gong’s Nicki Minaj / FI51848/17 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
2-vuotias feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää, korvat, silmät ja leuat. Hyvä kaula 
ja eturinta. Hyvin kulmautunut etuosa, iso tilava runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Näyttävä turkki, runsas 
pohjavilla, hyvät varvaskarvat. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti, hyvin edestä ja takaa. Hyvä käytös. 
 
 
AVO ERI 3 SA / Tuuling Point Aurelia / FI33603/18 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
2-vuotias feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä pää, korvat, silmät ja leuat. Hieno iso 
kirsu. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Erinomainen 
karvanlaatu. Hieman pitkä lanne. Liikkuu hyvin sivusta mutta kapeasti sekä edestä että takaa. Miellyttävä 
käytös. 
 
 
 
 
 



AVO H / Zhigatsey Nikita For Soulbound / FI22250/18 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
2-vuotias feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Köyristää ylälinjansa. Narttumainen pää, pyöreä kallo, 
voimakas otsapenger. Kauniit tummat silmät. Hyvä leukojen asento. Kirsupigmentti voisi olla mustempi. 
Hyvä kaula ja etuosa. Lyhyt rintakehä. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Hieman jäykät 
kapeat takaliikkeet. Hieman löysyyttä liikkeessä. 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL ERI 2 SA / Cinodes True Tiffany / FI56711/15 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
Miltei 5-vuotias feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, silmät ja leuat. Lapa voisi olla 
viistompi, muuten hyvät kulmaukset. Hyvä eturinta. Tilava runko. Hyvät käpälät, hyvä häntä. Hyvä 
karvanlaatu mutta turkki ei parhaimmillaan, kyljet pohjavillalla. Liikkuu tasapainoisesti, hyvin sivusta ja varsin 
yhdensuuntaisesti. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL ERI 1 SA VASERT / Olazza Miss Monroe / FI15275/18 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
Feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja leuat. Hyvä 
kaula ja eturinta. Hyvä runko, selkä ja häntä. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu hyvin sivusta ja edestä. Hieman ahtaasti takaa. Miellyttävä käytös. Paimenkoukku. 
Antaa hieman matalan vaikutelman. 
 
 
VAL EH 3 / Zhigatsey Malvina / FI20385/18 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
2,5-vuotias feminiininen tiivisrunkoinen narttu, jolla hyvä ylälinja. Hyvä pää, silmät ja leuat. Kookkaat, hieman 
leveät korvat. Kaunis kaula. Hyvä etuosa ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Hyvät käpälät. 
Ei parhaassa turkissa tänään. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, ahtaasti takaa, hieman löysästi edestä. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI 2 SA PN4 / Olazza Milady / FI34126/11 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
9-vuotias veteraani. Erinomaisessa kunnossa. Hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima. Hyvä pää, korvat, 
silmät ja leuat. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Hyvin kulmautunut edestä, polvikulma voisi olla voimakkaampi. 
Hyvä turkki ja häntä. Jo hieman pyöristyvät silmät. Liikkuu ryhdikkään tasapainoisesti sivusta ja hyvin 
edestä. Miellyttävä käytös. 
 
 
VET ERI 1 SA PN1 VSP VET ROP / Tor Oskan Milleena / FI39471/12 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
 
8 vuotta nuori. Hyvä koko ja mittasuhteet, sukupuolileima ja ylälinja. Narttumainen pää. Hyvät silmät ja leuat. 
Hyvä kaula ja eturinta. Täyteläinen runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Komea häntä. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu erittäin hyvin, hyvällä teholla ja tasapainoisesti. Hyvä käytös. 
 
 
 


