
POLVIJÄRVI RN  24.4.2022, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa  

 

PEN, urokset 

 

PEN 1 KP VSP-pentu   /  Tipsuntassun Las Vegasin Taikuri    /  FI53059/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hieman pitkärunkoinen, vielä kovin kevyt rakenteinen uros, hyvä pään koko, isot pyöreät 

silmät, hyvät korvat, hyvä kaula ja selkä. Pitkä lanne, hyvä häntä, hyvät raajat, hieman 

kapea takaliike, hyvä etuliike, hyvä sivuliike, hyvä turkin alku, vielä keskeneräinen.  

 

 

PEN, nartut 

 

PEN 2  / Bellezza’s Sweet Honey  / FI53802/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Mittasuhteiltaan sopiva, hieman kevyt narttu. Hyvä pää, hyvät korvat, pienet silmät, 

tasapainoinen ylälinja, hyvä asentoinen silmukaksi lantiolle kiertyvä häntä. Runko vielä 

matala, lyhyt rintalasta, riittävästi kulmautunut, hyvät käpälät, liikkuu hyvin. 

 

PEN 1 KP, ROP-pentu  /  Tipsuntassun Viva Las Vegas  /  FI53058/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Pitkärunkoinen, hyväluustoinen narttu, hyvä kallo-osa, hyvät korvat ja silmät. Pitkä alaleuka, 

väljä purenta. Hyvä kaula ja selkä, pitkä lanne, hyvä häntä, hyvä eturinta, tasapainoisesti 

kulmautunut, hyvät käpälät, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, hyvä karvapeite.  

 

 

JUN, urokset 

 

JUN EH 2  /  Ilaikan Bailey   /  FI12275/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet ja riittävä luuso. Voimakas pää, hieman leveä kallo-osa. Hyvät silmät ja 

korvat, vahva kuono, pitkä alaleuka, väljä purenta. Hyvä kaula ja selkä, hyvä häntä, runko 

vielä matala, riittävästi kulmautunut. Liikkuu edestä löysästi, liikkeessä saisi olla 

ryhdikkäämpi, hyvä karvapeite.  

 

JUN ERI 1 SA, PU 2, JUN-SERT, SERT, VSP-juniori  / Vanessan Mathieu  / FI22831/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvän kokoinen, tiivis rakenteinen uros, voimakas uroksen pää, hyvät korvat ja silmät, vahva 

kuono, pitkä alaleuka, väljä purenta. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, riittävä rintakehä, 

riittävästi kulmautunut, etuliikkeissä löysyyttä, ryhdikäs sivuliike, hyvä karvapeite.  

 

 

 



NUO, urokset 

 

NUO ERI 1 SA, PU 3, VASERT  /  Bellezza’s Leslie  /  FI52299/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Kookas, hyväluustoinen uros, selvä sukupuolileima, vahva ja leveä kallo-osa. Hyvät silmä ja 

korvat, vahva kuono, väljä alapurenta. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, hyvä rungon 

syvyys, hyvä rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät etu- ja takaliikkeet, ryhdikäs 

sivuliike, hyvä karvanlaatu.  

 

NUO EH 2  /  Yawiles Elliot  /  FI54814/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvä koko, riittävä luusto, hieman pyöreä kallo, hyvät silmät ja korvat, pitkä alaleuka. 

Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, runko vielä matala, hyvä eturinta, kyynärpäissä 

löysyyttä, etuliikkeessä löysyyttä, välillä hyvä sivuliike, joutuu etsimään rytmiä liikkeelle, hyvä 

karvan laatu.  

 

 

AVO, urokset 

 

AVO EH 1   /  Cinodes Crossfire  /  FI45812/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, voimakas, leveäkalloinen uroksen pää, hyvät korvat, kovin 

pienet silmät. Hyvä kaula, hieman jännittynyt selkä, matala rintakehä, kovin löysät 

kyynärpäät, hyvät polvikulmat, löysät etuliikkeet, liikkeessä takaraajat jäävät liikaa rungon 

alle, hyvä karvanlaatu.  

 

 

VET, urokset 

 

VET EH 3  /  Saffron Bolton  /  FI21590/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet, hyvä koko ja luusto, hyvä pään muoto, hyvät korvat ja silmät, hieman 

pitkä alaleuka. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, syvä runko, kovin käyrät eturaajat, hyvät 

polvikulmat, liikkuu takaa hyvin, edestä löysästi, liikkeessä saisi olla ryhdikkäämpi, hyvä 

karvanlaatu.  

 

VET ERI 2  / Saffron Hooligan  /  FI46417/13 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Vahvarakenteinen uros, selvä sukupuolileima, voimakas kallo-osa, hyvät silmät ja korvat. 

Tasapainoinen ylälinja, hyvä rungon syvyys, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin 

takaa, edestä löysästi, ryhdikäs sivuliike, hyvä karvanlaatu, hieman tuhdissa kunnossa.  

 

 



VET ERI 1 SA, PU1, VET-SERT, VSP, ROP-veteraani  /  Tashi-Gong Handsome 

Harrison  /  FI15770/14 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Vahvarakenteinen, hieman kookas, kaunispäinen uros, hieman pitkä alaleuka, hyvät silmät 

ja korvat, tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, hyvä rungon syvyys, hyvä eturinta, hieman 

käyrät eturaajat, liikkuu hyvin takaa, tasapainoinen sivuliike, hyvä karvanlaatu.  

 

 

JUN, nartut  

 

JUN ERI 1 SA, PN 1, SERT, JUN-SERT, ROP-juniori, ROP  /  Inkerellin Justiina  / 

FI57208/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, kevyt piirteinen hyvä pää, hyvät korvat ja silmät, hieman 

pitkä alaleuka, väljä purenta. Hyvä ylälinja ja häntä, runko vielä kevyt, hyvät raajat, 

tasapainoiset etu- ja takaliikkeet, rodunomainen sivuliike, hyvä karvanlaatu.  

 

 

NUO, nartut 

 

NUO ERI 1 SA, PN 3  /  Bellezza’s Lucille  /  FI52303/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, hyvän kokoinen hieman pyöreähkö kallo, hyvät korvat, 

pienet silmät, hyvä purenta. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, runko vielä kehittymässä, 

hyvät polvikulmat, hieman käyrät eturaajat, liikkuu tasapainoisesti, hyvä karvapeite.  

 

NUO EH 2  /  Minessan Inkeri  /  FI52198/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvä koko ja mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä pään muoto, hyvät korvat, vahva kuono, 

pienet silmät. Hyvä kaula, hyvin litteä, matala runko, hyvä häntä, hyvät polvikulmat, hieman 

käyrät eturaajat, liikkuu hyvin takaa, löysät etuliikkeet, liikkeessä painuu etumatalaksi.  

 

 

AVO, narut 

 

AVO ERI 2 SA, PN 4  /  Finriikan Silver Sapphire  /  FI18558/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä pään muoto, vahva kuono, hyvät korvat, pienet 

silmät. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, riittävä eturinta ja rungon syvyys, hyvät raajat, 

tiiviit käpälät, liikkuu hyvin takaa, edestä hieman löysästi, ryhdikäs sivuliike.   

 

 

 



AVO ERI 1 SA, PN 2, VASERT  /  Lecibsin Messina  /  FI54704/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvä koko, luusto ja mittasuhteet, hyvä pään muoto ja koko, hyvä kuono-osa, hyvät korvat, 

pienet silmät. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa, liikkuu hyvin takaa, hyvä sivuliike, hyvä karvapeite.   

 

AVO ERI 3  /  Saffron Vergara  /  FI49719/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä pään muoto, hyvät korvat, kovin pitkä alaleuka ja 

väljä purenta. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä, hyvä eturinta, kyynärpäissä löysyyttä, 

hyvä hännän asento, hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin takaa, edestä astuu hieman ristiin, hyvä 

sivuliike.  

 

AVO H  /  Shanhearts Blessed  /  FI13300/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvä koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, hyvän kokoinen hieman pyöristynyt kallo, pitkä 

alaleuka ja leveä purenta. Hyvä kaula, jännittynyt selkä, silmukaksi kiertynyt häntä, runko 

kovin matala, häntä kiertyy lantiolle silmukaksi, liikkeessä kääntää takaraajoja ulospäin, 

eturaajoja sisäänpäin.  

 

AVO ERI 4  /  Vanessan Sunflower  /  FI52948/16 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvä luusto ja koko, hyvä pään muoto, pienet silmät, vahva kuono, joka voisi olla hieman 

pidempi. Tasapainoinen ylälinja ja häntä, runko matala ja hieman litteä, hyvä etuosa, liikkuu 

hyvin takaa, edestä hieman löysästi, saisi esiintyä ryhdikkäämmin, hyvä karvapeite.  

 

 

 

VET, nartut 

 

VET EH 3  /  Finriikan Floreana  /  FI24759/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, hieman kookas, hyvä pään muoto, pitkä alaleuka. 

Tasapainoinen ylälinja ja häntä, matala runko, kapeat takaliikkeet, hyvät etuliikkeet, 

liikkeessä kovin pitkän omainen, hyvä karvapeite. 

 

VET ERI 1  /  Playpoint Titbit  /  FI46699/13 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvä koko ja mittasuhteet, pyöreäkalloinen pää, hyvät silmät ja korvat. Tasapainoinen 

ylälinja, runko litteä ja matala, hyvä eturinta, liikkuu tasapainoisesti edestä ja takaa, riittävä 

sivuaskel, hyvä karvanlaatu.  

 



VET ERI 2  /  Tashi-Gong Heartbeat  /  FI16647/11 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Hyvät mittasuhteet ja koko, hyvä luusto, oikealinjainen pää, isot pyöreät silmät, pitkä 

alaleuka ja hammaspuutoksia. Erinomainen ylälinja, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, 

hyvä sivuliike, hyvä karvapeite, ikä näkyy ennen kaikkea päässä ja ilmeessä.  

 

 

 


