
RISTIINA  (MIKKELI) KR  9.7.2022, Eija Halonen  

 

 

JUN, urokset 

 

JUN ERI 2 SA, VASERT     / Kri Kris Hermanubis /  FI46400/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

14 kk. Erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs uros, jolla kaunis pää ja ilme. Kuono-osa 

voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä kaula, erinom. Lavat ja rintakehä. Hyvät tassut. 

Hieman pitkä lanneosa. Erinoma. hännänkiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu 

kauniisti kaikilta osiltaan. Mukava luonne.  

 

JUN ERI 1 SA, PU 1, JUN-SERT,  SERT, ROP juniori, ROP   / Qi Gong’s Magic Mike  /  

FI57468/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

9 kk. Erinom. mittasuhteet omaava tyylikäs vankkarunkoinen uros, jolla ihastuttava pää ja 

ilme kaikilta osiltaan. Erinom. kaula ja lavat, hyvä rintakehä ikäisekseen kauniit tassut. 

Erinom. hännän kiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki, joka hieman karkea paikoin. Selkälinjan 

tulee vielä vakiintua. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, edestä hieman veivaten. Ihastuttava 

temperamentti.  

 

 

NUO, urokset 

 

NUO ERI 1    / Ilaikan Bailey  /  FI12275/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla kaunis pää kaikilta osiltaan. Hyvä kaula & lavat. 

Rintakehä voisi olla täyteläisempi. Hyvä hännän kiinnitys & takaosa & turkki. Liikkuu hyvin 

kaikilta osiltaan, mutta tulisi kantaa päänsä paremmin. Mukava luonne.  

 

 

VET, urokset 

 

VET ERI 1 SA,  PU 2, ROP veteraani  /  Tashi-Gong Handsome Harrison  /  FI15770/14 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinom. mittasuhteet omaava, kauniissa kunnossa oleva veteraani, jolla kaunis pää ja 

kuono-osa. Silmät voisivat olla mantelinmuotoisemmat. Erinom. kaula. Hyvät lavat & 

rintakehä. Kauniit tassut. Erinom. hännän kiinnitys & häntä. Hyvä takaosa. Kauniissa 

kunnossa oleva turkki. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Erinom. luonne. 

 

 

 

 

 



JUN, nartut 

 

 JUN ERI 2 SA    /  Flying Carpet’s Butterfly Effect  /  FI16488/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Elegantti nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis kuono-osa & ilme. Kaunis kaula. Hyvät 

lavat. Eturinta voisi olla vielä täyteläisempi. Hyvä hännän kiinnitys & takaosa. Tänään 

hieman niukassa karvassa. Kauniit tassut. Liikkuu kauniisti kaikilta osiltaan. Kaula kaari voisi 

olla kauniimpi. Erinom. temperamentti. Hieman löysät kyynerpäät.  

 

 JUN ERI 1 SA, PN 2, JUN-SERT,  VASERT, FI JMVA   / Tipsuntassun Viva Las Vegas /  

FI53058/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinom. mittasuhteet omaava vankkarunkoinen narttu, jolla kaunis pää kaikilta osiltaan. Hyvä 

kaula. Liikkuu hyvin takaa & sivulta, edestä hieman veivaten. Hyvät lavat & rintakehä, kauniit 

tassut. Hyvä hännänkiinnitys & takaosa. Kauniissa turkissa tänään. Mukava luonne.  

 

 JUN ERI 3   / Zhigatsey Selina  /  FI31122/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet omaava feminiiniinen narttu, jolla kaunisilmeinen pää & kaunis kuono-

osa. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Eturinta & rinnan syvyys tarvitsee vielä aikaa. Hyvät 

takakulmaukset. Riittävä turkki. Liikkuu takaa hieman ahtaasti, edestä & sivulta mukavalla 

askeleella.  

 

 

 

AVO, nartut 

 

 AVO EH 3     /   Epic Tails Beyond All Limits  /  FI11678/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Vankkarunkoinen narttu, jolla kaunis kuono-osa. Silmät voisivat olla tummemmat ja kallo-osa 

kauniimmin holvautunut. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Kauniit 

tassut. Riittävät takakulmat. Hieman villava turkki. Liikkuu kauniisti kaikilta osiltaan. Ylälinja 

voisi olla hieman näyttävämpi.  

 

AVO ERI 2 SA, PN 4     /  Flying Carpet’s Witch Of Polar Night  /  FI50818/18 

 

Erinom. mittasuhteet omaava vankka narttu, jolla kaunis pää kaikilta osiltaan, mutta se voisi 

olla hieman feminiinisempi. Kaunis kaula, hyvät lavat. Riittävä eturinta & rintakehä. Kauniit 

tassut. Hyvä hännänkiinnitys & takaosa. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan kauniilla 

askeleella. Ihana luonne. Silmät voisi olla kauniimman malliset.  

 

 

 

 



 AVO ERI 1 SA, PN 1, SERT, FI MVA, VSP    /  Tashi-Gong Venus   /  FI50575/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinom. mittasuhteet omaava tyylikäs & feminiininen narttu, jolla kaunis pää kaikilta osin. 

Kaunis kaula, erinom. lavat & rintakehä. Kauniit tassut. Erinom. takaosa. Kauniissa 

näyttelykunnossa. Liikkuu erittäin kauniisti kaikilta osiltaan, hyvällä askeleella & ryhdillä.  

 

 

VET, nartut  

 

 VET ERI 1 SA, PN 3, VSP veteraani    /  Qi Gong’s Flying Witch   /  FI45352/13 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinom. Mittasuhteet omaava vankka, hienossa kunnossa esitetty fem. veteraaninarttu, jolla 

kaunis pää kaikilta osiltaan. Kaunis kaula, hyvät lavat. Eturinta voisi olla hieman 

täyteläisempi. Erinom. hännän kiinnitys & takaosa. Eritt. kauniissa turkissa. Liikkuu hyvin 

takaa & sivulta, edestä hieman löysästi. Mukava luonne.  

 

 VET EH 2    /  Tiuhtiettelma  /  FI29841/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Vankkarunkoinen, hyvässä kunnossa oleva veteraani, jolla kaunis ilme. Saksipurenta. 

Alaleuka tulisi olla näyttävämpi. Riittävä kaula & lavat. Rintakehä tulisi olla täyteläisempi. 

Riittävät takakulmat. Hieman alhainen hännänkiinnitys. Liikkuu sivulta mukavalla askeleella 

& hyvällä ryhdillä. Kantaa häntänsä turhan korkealla. Mukava luonne.  

 


