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PPEN, nartut 

 

PPEN 1 KP ROP pentu  /  Flying Carpet’s Butterfly Effect  /  FI16488/21 

 

Oikea tyyppi, hyvät mittasuhteet, eritt. kaunis pää hyvin asett. korvat, ryhdikäs kaula ja suora 

selkä, erimo. eturinta ja rungon vahvuus, voimakkaat takakulmaukset, hyvä karva, liikkuu 

arvokkaasti kauniilla ryhdillä, oikea tipsun olemus.  

 

PPEN 2 KP  /  Flying Carpet’s Pam Pam Pamela  /  FI16483/21 

 

Oikea tyyppi ja hyvät mittasuhteet, kaunis päänmuoto, hyvät korvat, hieman pyöreyttä 

silmissä, erinom. ylälinja, hyvä runko, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvä takaosa, 

lupaava karva, kaunis ryhti, hieman epävakaa etuliike.  

 

 

JUN, urokset 

 

JUN ERI 1 SA, PU 2, SERT  / Flying Carpet’s Dude Of Temptation Island  

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hieman kookas, mutta oikean tyyppinen, hyvän mallinen hieman kookas pää, hyvät korvat, 

ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, rintakehä voisi olla pidempi, hyvä takaosa ja 

hännän kiinnitys, liikkuu kauniilla ryhdillä, etuliike voisi olla vakaampi.   VSP-JUN 

 

 

AVO, urokset 

 

AVO EH 1  /  Flying Carper’s Will Byers  /  FI40591/19 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hieman kookas, mutta hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, poimuinen kuono-osa, hyvin 

asettuneet korvat, hyvä kaula, upea eturinta, mutta rintakehä voisi olla pidempi, hyvä häntä, 

takaosa voisi olla kulmautuneempi, kapea takaliike, kaunis ryhti, liikkeessä voisi olla enempi 

teho.  

 

 

VET, urokset 

 

VET ERI 1 SA, PU 1, ROP, ROP veteraani  /  Lilileian Honor Of All  /  FI46490/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Korkealuokkainen veteraani, hyvän mallinen ja sopivan kokoinen pää, tyylikäs ylälinja, 

täyteläinen rintakehän muoto, riittävä eturinta, kaunis häntä ja hyvä takaosa, hyvä silkkinen 

karva, liikkuu kauniilla ryhdillä, vapaalla remmillä.  

 

 



JUN, nartut 

 

JUN ERI 1 SA, PN 1, SERT, VSP  / Flying Carpet’s Bulletproof  /  FI48760/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvin kaunis juniori, oikean mallinen pieni pää, erityisen kauniit silmät, hyvin kiinnittyneet 

korvat, hyvä kaula ja ylälinja, oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautunut edestä & takaa, 

hyvä häntä, ryhdikkäät sivuliikkeet, hieman kapea takaa.  ROP-JUN  

 

JUN EH 2  /  Toyway Zelda  /  FI40837/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään muoto, hieman pyöreät silmät, korvat voisi asettua 

korkeammalle, erinom. ylälinja, upea eturinta ja runko, hyvä häntä, pentukarva, epävakaa 

takaliike, kaunis kokonaisuus seistessä, mutta liikkeet saisi olla vakaammat.  

 

 

NUO, nartut 

 

NUO ERI 1 SA, PN 2, VASERT  /  Kri Kris Glory To A Flower Power Girl  /  FI36931/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hieman kookas, mutta oikean tyyppinen narttu, hyvä pieni pää, korvat saisi asettua 

korkeammalle, erinom. kaula ja ylälinja, hyvä runko, eturinta voisi olla selvempi, hyvä karva 

ja kaunis häntä, erinom. sivuliikkeet, edestä voisi olla vakaampi.  

 

 

VAL, nartut  

 

VAL ERI 2  /  Lilileian Beauty Has No Limit  /  FI38816/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinom. koko, mutta maavara on varsin peini, kaunisilmeinen pieni pää, hyvin asettuneet 

korvat, erinom. kaula, pehmeä selkä, erinom. eturinta, voimakkaat takakulmaukset, hyvä 

häntä, hyvä karva, liikkuu ryhdikkäästi.  

 

VAL ERI 1 SA, PN 3  / Qi Gong’s Flying Witch  /  FI45352/13 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomaiset mittasuhteet, hyvän mallinen ilmeikäs pää, ryhdikäs kaula ja suora selkä, hyvä 

runko, eturinta voisi olla selvempi, erinom. takaosa ja häntä, liikkuu kauniilla ryhdillä, kaunis 

olemus.  

 

 

 

 

 

 



VET, nartut 

 

VET ERI 1  VSP veteraani   /  Ziestan Laqueta  /  FI19673/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Oikean tyyppinen melko tuhti veteraani, hyvin kaunis pään malli, hyvin asett. korvat, erinom. 

ylälinja, erinom. eturinta ja luusto, hyvä häntä ja takaosa, runsas karva, liikkeessä saisi olla 

enemmän keveyttä.  


