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Tiibetinspanieli – rotumääritelmän tulkintaa 

Tämä rotumääritelmän tulkitaa on tarkoitettu helpottaamaan tiibetinspanielin rotumääritelmän ymmärtämistä niin 
tuomareille näytelykehissä kuin kasvattajille ja rodun harrastajille. Yksikään rotumääritelmän tulkinta ei kuitenkaan ole 
mikään virallinen dokumentti eikä se sido tuomareita tai kasvattajia.  Ainut virallinen on oheisessa tekstissä lihavoidulla 
painettu teksti, joka on suora lainaus rodun virallisesta Englantilaisesta  rotumääritelmästä.   

Rotumääritelmän teksti on lihavoidulla : 

 

Tiibetinspanielin rotumääritelmä on: 
FCI:n 24.6.1987 hyväksymän rotumääritelmän mukainen.  
Käännös SKL-FKK:n hyväksymä 12.10.1993.   

Alkuperämaa: Tiibet Vastuumaa: Iso-Britannia 
 
YLEISVAIKUTELMA: Pieni, toimelias ja valpas. Sopusuhtainen, runko säkäkorkeutta 
hieman pitempi. 
OMINAISPIIRTEET: Iloinen ja itsevarma, erittäin älykäs, pidättyväinen vieraita 
kohtaan. 
LUONNE: Valpas, uskollinen mutta itsenäinen. 

Tiibetintinspanielin tulee olla hienostunut  ja samalla jäntevän voimakas  (olematta raskas),  itesetietoinen ja 
ylpeäryhtinen, iloinen ja eloisa, valpas havainnoitsija. Ilmeen tulee olla itämainen.  
 
Tiibetinspanieli on hyvin aito ja alkukantainen, minkä vuoksi se voi reagoida vieraisiin ihmisiin ja epätavallisiin tilanteisiin 
voimakkaasti. Jopa vanhemmilla, kokeneillakin koirilla voi olla tapana käyttäytyä pidättyvästi ja säilyttää tietty etäisyys 
aina aluksi. Tätä varautuneisuutta ei pidä sekoittaa arkuuteen tai hermostuneisuuteen. Tiibetinspanielin itsetietoiseen, 
itsepäiseen luonteeseen liittyen jopa kokeneinkin näyttelykonkari voi heittäytyä näyttelykehässä täysin mahdottomaksi ja 
kieltäytyä liikkumasta tai antamasta vieraan katsoa hampaitaan.  
 
Tiibetinspanieli näyttää tasapainoiselta ilman turhia liioiteltuja yksityiskohtia. Se ei saa olla liian lyhyt kuonoinen, 
suurisilmäinen, liian turkikas tai raskasrakenteinen. Kaikkien ominaisuuksien tulee olla tasapainossa, jotta koira voisi 
näyttää viehättävältä. Myös rotumääritelmässä painotetaan monessa kohdassa sanaa kohtuullinen. Koko koiran tulee 
antaa vaikutelma luonnollisesta tasapainosta ja arvokkaasta itsetietoisuudesta. Näyttelykehissä usein suositaan 
liitoiteltuja ominaisuuksia kuten liikaa turkkia, pitkää kaulaa yms, mutta tiibetinspanielin rotumääritelmän mukaiseen 
koiraan ei mikään näistä liioitelluista ominaisuuksista sovi.  

 

Pää   
Pieni suhteessa runkoon, ylväästi kannettu. Uroksilla urosmainen, mutta ei karkea. Kallo-osa hieman 
holvautunut, kohtuullisen leveä ja pitkä. Otsapenger loiva, mutta selvästi havaittavissa. Kuono keskipitkä, tylppä 
ja täyteläinen, poimuton. Leuka riittävän syvä ja leveä. Kirsu mieluiten musta.   
Tiibetinspanielin pään ja sen osien keskinäisten suhteiden tulee antaa rodulle tunnusomaisen, aidon itämaisen leiman. 
Pään tulee olla nimenomaan pieni suhteessa runkoon. Suuripäinen tiibetinspanieli ei voi antaa elegenttia ja ylvästä 
vaikutelmaa. Karkea pää taas vaikuttaa raskaalta ja surumieliseltä. Molemmat vaihtoehdot ovat kaukana toivotusta 
valppaasta, liehittelevästa ja tarkkailevasta aristokraatista, joka kantaa ylhäällä pientä sopusuhtaista päätään. Kallon ja 
kuono-osan tulisi olla täydellisessä tasapainossa - kumpikaan ei saisi hallita kokonaisuutta. Kallo-osan tulee olla hieman 
kupolimainen siten, että siihen voisi kuvitella asettavansa pienen "myssyn". Kallo-osa ei siis saa olla pyöreä tai 
tasainen.Otsapenkereen tulee olla loiva, mutta selvästi havaittavissa. Liian voimakas otsapenger on virhe.  Myös 
laskevia kuono-osia tavataan ja tämä on selkeä virhe.  
 
Kuono-osa ei saa olla liian lyhyt tai kiinanpalatsikoiramainen, eikä siinä saa olla ryppyjä. Kuonon pituus on noin 1/3 koko 
pään pituudesta.  Otsan ja kuono-osan karvapeite ja väritys muodostavat joskus varjostuksia, jotka vaikuttavat poimuilta. 
Nämä ns. frown-lines ovat erittäin toivottuja, eikä niitä pidä sekoittaa poimuihin. Kuonon tulee olla täyteläinen ja edestä 
katsottuna pyöreä niin,  että alaleuan osuus tästä ympyrästä on 1/3. Myös huulien tulee olla täyteläiset, kuitenkin suuret, 
raskaat ja roikkuvat huulet, jotka peittävät alaleuan, ovat virheelliset. Selvästi havaittava alaleuka antaa kuonolle oikean, 
tylpän profiilin. Liian heikko alaleuka tekee koiralle kettumaisen ilmeen. Liian lyhyt kuononselkä taaseen antaa 
sivuprofiilissa nirppanokkamaisen ilmeen. Turhan voimakas alaleuka saa koiran taas näyttämään hauelta. Huulien ja 
silmäluomien pigmentin tulee olla musta, myös kirsun tulee mieluiten olla musta. Heikko pigmentti häiritsee ilmettä liikaa, 
kasvoista tulee ilmeettömät. Tiibetinspanielin tulee olla ilmeikäs.   

Vaikka tiibetinspanieli on rotuna säkäkorkeudeltaan usein valmis jo 9 kk ikäisenä, päätä arvosteltaessa pitää muistaa, 
että varsinkin uroksilla pää on usein valmis vasta paljon myöhemmin, joskus pää kehittyy jopa 4 vuoden ikään asti. Usein 
käykin niin, että urosmainen, nuorena valmis pää onkin sitten myöhemmin aivan liian raskas ja suuri. Päästä myös tulee 
selvästi näkyä sukupuoli.  
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Silmät   
Tummanruskeat, soikeat, kirkkaat ja ilmeikkäät. Keskikokoiset. Melko kaukana toisistaan, mutta eteenpäin 
katsovat, silmäluomet mustat.   

Soikeat ja tummat, miltei mantelin muotoiset silmät, jotka korkeintaan kooltaan keskikokoiset, eivät yhtään sen 
suuremmat.  Silmät eivät myöskään saa olla liian pienet, jälleen korkostetaan kohtuullisuutta. Liian lähellä toisiaan 
sijaitsevat silmät antavat tiibetinspanielille epätyypillisen ilmeen. Liian kaukana sijaitsevat, usein liian suuret silmät 
antavat koiralle pegingeesimäisen ilmeen. Silmät eivät saa olla suuret, pyöreät ja "täyteläiset". Silmän valkuainen ei saisi 
näkyä kuten japaninspanielilla. Yhtä virheellinen on pehmeä cavalierimäinen ilme. Ilmeen tulee olla arvokas. 
Tiibetinspanielin katse suuntautuu tuntemattoman ohi tai läpi, on yksinkertaisesti näkemättä tätä henkilöä. Osittain tai 
kokonaan sininen silmä on virhe. Silmien on oltava tumman ruskeat.  

Viimeaikoina ovat hailakanruskeat silmät lisääntyneet, tähän tulisi ehdottomasti kiinnittää huomiota, koska vaaleat silmät 
vaikuttavat vahvasti ilmeeseen. Silmät eivät saa olla vuotavat. Usein näyttelymatkat, auton ilmastointi/tuuli/pöly saa 
silmät vuotamaan, mutta selvästi värjäytyneisiin silmäalusiin tulee kiinnittä huomiota.  

 

Korvat   
Keskikokoiset, riippuvat, täysikasvuisella runsashapsuiset. Melko korkealle kiinnittyneet. On toivottavaa, että 
korvat kohoavat hieman kallosta, mutta ne eivät saa olla kevyet. Suuret, raskaat, matalalle kiinnittyneet korvat 
epätyypilliset. Tiibetinspanielin korvien tulee olla ilmeikkäät ja liikkuvat. Raskaat ja elottomat korvat ovat 
virheelliset.   

Korvien tulee olla kiinnittyneet päälaen korkeudelle (ei matalalle silmien korkeudelle). Korvien tulee jatkaa kallon linjaa 
sivulle, niin että korvan yläreunaan muodostuu kallon linjasta vielä esiin nousevat karvatupsut. Korvien tulee olla 
suhteellisen kevyet, mutta ne eivät saa lentää tai muistuttaa sheltien korvia. Korvahapsut ovat jatkeena harjan ja kaulan 
karvoitukselle, ja ihanne tapauksessa peittävät koko korvalehden. Myös mustia pidempiä korvalehden alareunasta 
roikkuvia ”korvakoruja” tavataan ja ne tekevät korvista vieläkin ilmeikkäämmät. Korvien tulee olla eloisat.  

 

Purenta   
Lievä alapurenta. Hampaat tasaisessa rivissä ja alaleuka kulmahampaiden välistä leveä. Täysi hampaisto 
toivottava. Suun ollessa kiinni kieli ja hampaat eivät saa näkyä. 

Ihanteelliseen purentaan kuulluu täysi hampaisto ja lievä alapurenta. Alaetuhampaiden vähenemisestä on tullut 
valitettavan yleinen ilmiö, johon tulisi kiinnittää huomiota. Kuuden etuhampaan sijasta leuoista löytyy neljä hammasta. 
Huolestuttavinta on, että monesti näihin leukoihin ei mahtuisikaan useampia hampaita. Alapurentaan liittyen ongelmana 
on alaetuhampaat, jotka ovat usein sekalaisessa rivissä, tärkeämpää on kuitenkin määrä (6) ja leuan riittävä leveys.  
 
Huomiota pitää kiinnittää leuan riittävään syvyyteen ja leveyteen, jotta kaikille hampaille olisi tilaa ja edestä katsottuna 
alahuuli hieman näkyisi ja  apinamainen ilme säilyisi. Tiibetinspanielilla on omalaatuinen tapa antaa alahuulensa roikkua 
rentona, kun se ei ole riittävän kiinnostunut ympäristöstään, tällöin alaleuan hampaat saattavat näkyä. Tätä ei pidä 
sekoittaa voimakkaaseen alapurentaan tai virheellisessä asennossa oleviin hampaisiin, joiden takia koira ei kykene 
sulkemaan kunnolla suutaan. Suurempi ongelma on nykyään liian heikot alaleuat, joissa saattaa vielä olla oikea purenta, 
mutta ilme onkin sitten jo täysin vieras. Pään ilmeen kokonaisvaikutelma on tärkeämpi kuin täydellinen purenta ja 
hampaisto. Useilla tipsuilla on myös taipumus menettää etuhampaita jo suhteellisen nuorena, mutta silloin on 
havaittavissa tyhjä tila jossa hammas on ollut. Tasapurenta ei ole englantilaisessa rotumääritelmässä sallittu, vaikka 
amerikkalainen rotumääritelmä tasapurennan sallii. Kieli ei saa näkyä suun ollessa kiinni. 

 

Kaula  
Kohtalaisen lyhyt, vahva, kauniisti runkoon liittyvä. Kaulassa pitemmistä karvoista muodostuva kaulus, joka on 
uroksilla komeampi kuin nartuilla.  

Kaulan tulee olla kohtalaisen lyhyt,  ei siis kohtalaisen pitkä. Sen on liityttävä kauniisti runkoon ja muodostettava kaunis 
kaari. Hyvin kiinnittyneen kaulan ja takana sijaitsevien, viistojen lapojen ansiosta kaula ei voi sojottaa suoraan ylöspäin. 
Tällaiset kauniit linjat ovat erittäin toivottuja, valitettavasti nykyään aika harvinaisia. Niskaharja on huomattavampi 
yksityiskohta uroksella kuin nartulla. Usein myös harjan väritys saattaa poiketa muusta karvapeitteestä. Nartuilla tämä 
urosmainen harja usein puuttuu. 

 

Eturaajat  
Luusto keskivahva. Eturaajat hieman kaarevat, mutta lavat tiiviit ja viistot.   

Yksi rodun erikoispiirteistä ovat hieman kaarevat eturaajojen luut. Koska tiibetinspanielilla on suhteellisen voimakas 
rintakehä ja lyhyehköt raajat, eivät kyynärvarret voi olla suorat vaan ne myötäilevät rintakehää ja ovat hieman kaarevat. 
Kuitenkaan kyynärpäät eivät saa olla ulostyöntyvät ja lapojen pitää olla aina kuivat ja tiiviit. Ranteet eivät saa olla heikot, 
jolloin sivulta katsottuna ranteet taipuvat liikaa ja edestä katsottuna tassut osoittavat ulospäin. Vaikka kyynärvarsi on 
taipunut tulee välikämmenen tulla olla edestä katsottuna suora samoin kuin etukäpälän.  

 

Runko  
Rungon pituus säästä hännäntyveen hieman säkäkorkeutta suurempi. Kylkiluut kaarevat, selkä suora.  

Tiibetinspanieli on vahvarakenteinen, mutta ei raskas tai pyöreä luinen, olemukseltaan sulava ja kuiva koira. Luusto 
keskivahva (ei pyöreä luinen) suhteutettuna koiran kokoon. Rintakehän tulee olla syvä ja hyvin kehitynyt. Viistojen ja 
takana sijaitsevien lapojen ansiosta eturinta tulee selvästi esille. Tämä voimakas ”köli” on valitettavasti tänä päivänä yhä 
harvinaisempi samoin kuin edellämainitut hyvin kiinnittyneet kaulat,  johtuen suorista etuosista. Rungon tulee olla 
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suorakaiteen muotoinen, hieman korkeutta pidempi, ei neliö. Kohtuullisuus kaikessa, liian pitkät rungot eivät ole kauniita. 
Voimme taas todeta tasapainoisen kokonaisvaikutelman vaatimuksen, runko vain hieman säkäkorkeutta pidempi. 
Uroksilla säkä on selvemmin havaittavissa, joka korostaa sukupuolileiman eroja.  

 

Takaraajat   
Hyvärakenteiset ja vahvat. Matalat kintereet. Takaraajat takaa katsottuna suorat. Kohtuullinen polvikulma.     

 

Käpälät   
Jäniksenkäpälät. Pienet ja tiiviit. Karvat varpaiden välissä usein käpäliä pitemmät. Pyöreät kissankäpälät eivät 
toivottavat.  

Tiibetinspanielin käpälän tulee olla hyvinmuodostunut jäniksenkäpälä, joka korostaa rodun eleganttia ulkomuotoa. 
Varpaidenvälien runsaat hapsut saattavat peittää koko käpälän näkyvistä. Nämä hapsut ovat harvinaisia, mutta erittäin 
toivottavia. Anturoiden välissä, tassun alapuolella olevat karvat saa leikata, jotta ne eivät haittaa koiran liikkumista.  

 

Häntä  
Korkealle kiinnittynyt, runsashapsuinen, liikkeessä iloisesti selän päälle kiertyvä. (Koiran seistessä laskevasta 
hännästä ei tule rangaista.)   

Tiibetinspanieli kantaa häntäänsä korkealla, silkkimäisen pidemmän karvan peittämänä huiskuna selän yläpuolella. 
Ihanteellisimmillaan hännän alle voisi kuvitella mahtuvan vessapaperirullan hylsyn. Mopsimainen tiukalla kiemuralla 
oleva tai liian litteä häntä ei ole oikea. Mikäli tiibetinspanieli ei ole riittävän kiinnostunut ympäristöstään, häntä saattaa 
laskea kohti maata. Näyttelykehässä koiran tulee kuitenkin kantaa aina häntänsä selän päällä liikkuessaan. Kuten 
muillakin tiibettiläisillä roduilla, esiintyy myös tiibetinspanielieilla ns. paimenkoukkuja hännän päässä viimeisien nikamien 
alueella). Tiibetinspanieleilla nämä paimenkoukut ovat sallittuja, mutta eivät toivottuja.                    
 

Liikkeet   
Nopeat, suorat, vapaat ja varmat.  

Vapaan ja nopean askeltamisen tulee olla rodulle luonteenomaista. Tämä korostaa rodun ryhdikkyyttä ja ylväyttä myös 
liikkeessä. Sipsuttavat tai kömpelöt liikkeet ovat virheelliset. Tyypillistä ei myöskään ole erittäin pitkä askelmitta. 
Liikkeiden tulee olla terveet, kevyet ja vapaat. Etuliikkeet eivät saa olla korkealle nousevat ja lennokkaat, vaan ranteiden 
tulee taipua ja liikkeen tulee olla joustavaa. Takaa liikkeet ovat suorat, mutta nekään eivät ole lennokkaat. Nopea, reipas 
ja määrätietoinen askellus yhdistettynä hieman ylimieliseen ilmeeseen sekä ylpeästi kannettu pieni pää sekä liehuva 
hännänhuisku ovat osa rodun itsevarmuutta ja charmia. 

 

Karvapeite 
Peitinkarva laadultaan silkkinen, lyhyttä pään ja raajojen etuosassa, rungossa kohtalaisen pitkää, melko 
rungonmyötäistä. Pohjavilla hienoa ja tiheää. Korvat ja eturaajojen takaosat kaunishapsuiset, häntä ja pakarat 
tuuhea- ja pitempikarvaiset. Ei liian runsaskarvainen, nartuilla on yleensä vähemmän karvaa ja kaulusta kuin 
uroksilla. 
Tiibetinspanieli ei saa olla liian turkikas. Toivottu karvapeite on kaksinkertainen, rungossa rungon myötäinen. Aluskarva 
on runsas ja tiheä, peitinkarvat ovat silkkimäiset, kasvoissa ja raajojen etuosissa turkki on lyhyttä. Pakaroissa, hännässä 
ja niskaharjassa karvapeite on vahvempaa ja pidempää kuin muualla rungossa. Korvissa ja eturaajojen takapuolella 
tulee olla myös pidempiä silkkimäisiä hapsuja. Turkin pitää jättää ruongon linjat näkyviin (ja hapsut), ja uroksilla harja 
pitää jäädä selvästi esille. Viimeiaikoina ovat valitettavasti lisääntyneet runsaat, villavat turkit sekä turkki joka on myös 
rungossa pitkää. Kiinanpalatsikoiramainen ei rungon myötäinen turkki ei ole tyypillinen, eikä myöskään karvapeite, joka 
tuo mieleen kääpiöpystykorvan tai kiinanpystykorvan. Turkin trimmaaminen ja leikkaaminen ei ole sallittua. Varsinkin 
nuorilla nartuilla on usein kevyempi turkki ja taaseen steriloiduilla nartuilla jopa uroksia runsaampi ja pidempi turkki.  
 

Väri  
Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja. 
Rotumääritelmä tosiaan sallii kaikki värit sillä edellytyksellä, että pigmentti on musta.  
Kun pigmentin tulee tosiaan olla musta ei maksanruskea, sininen tai lemon ole hyväksytty väri koska siihen liittyvät 
vaaleat silmät (rotumääritelmä vaatii tummanruskeat silmät) ja ei toivottu maksanvärinen, sininen tai lemon pigmentti.  
Etenkin nartuilla esiintyy ns talvikirsua, eli kirsun pigmentti haalistuu talvella auringonvalon puutteesta. Toisilla nartuilla 
myös hormonitoiminta vaikuttaa kirsupigmentin väriin. Pitää kuitenkin muistaa että tämä koskee vain kirsun pigementtiä, 
eli silloin silmäluomien ja huulten tulee olla mustat vuodenajasta riippumatta. Toivottavaa on aina tumma pigmentti.  

 

Paino ja koko  
Ihannepaino 4,1 - 6,8 kg. Säkäkorkeus noin 25 cm. 
Rodussa esiintyy melko suuria kokovaihteluita, mikä johtuu rodun lyhyestä länsimaisesta historiasta. Tämän vuoksi myös 
suhtautuminen kokoon on ollut joustavaa. Koot näyttävät kuitenkin kokoajan kasvavan ja rotevoituvan ja tähän tulisi 
kiinnittää huomiota. Usein niemenomaan suhtaudutaan sallivammin suuriin kuin pieniin, pitää kuitenkin muistaa, että 
säkäkorkeus n. 25 cm ei tarkoita minimikorkeutta.  
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Olisi pyrittävä siihen, että urosten ja narttujen koot eivät poikkeaisi merkittävästi rotumääritelmän mukaisesta 
koosta. Nykyään ei pelkästään säkäkorkeus ole kasvanut vaan on paljon aivan liian raskasrakenteisia koiria, jolloin ne 
eivät voi olla rotutyypillisiä ja omata keveyttä ja eleganttia olemusta. Nykyään jopa 9 kg painoiset urokset eivät ole 
harvinaisia. Voi vain kuvitella kuinka raskasrakenteisia nämä ovat, jos vielä säkäkoreudeltaan ovat kohtuuden rajoissa. 
Tärkeintä on mittasuhteet, sopusuhtaisuus, liioittelemattomuus ja tasapaino.    

 

 

 

Virheet  
Kaikki poikkeamat edellämainituista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 
 
Virheiksi voi luetella: 

- tyypin karkeus 
- halpamainen ilme 
- hermostuneisuus 
- liian holvautunut tai litteä ja leveä kallo 
- puuttellinen stoppi 
- pitkä, laskeva kuono-osa 
- liian kapea ja heikko, tai liian leveä tai ruttuinen kuono 
- suuret täyteläiset silmät tai vaaleat silmät 
- yläpurenta 
- esiintyöntyvä kieli 
- liian kaareutunut tai löysä etuosa 
- suorat kulmaukset 
- pihtikintut 
- kissan pyöreät tassut 
- maksanruskea, sininen tai lemon värinen pigmentti  

Tuomariohjeita:  
 
- Maksanruskea, sininen tai lemon värinen pigmentti tulisi olla hylkäävä virhe. 
- Vaaleista silmistä tulee huomattaa, ja osittain tai kokonaan sininen silmä on vakava virhe. 
- Puuttellisesta kirsupigmentistä tulee huomauttaa. 
- Puuttuvat etuhampaat ja sekavat hammasrivit on syytä kirjata arvosteluun, mutta laatuarvostelua päätettäessä pitää 
ennenkaikkea 
  huomioida leuan leveys ja syvyys ja niiden vaikutus oikeaan ilmeeseen.   
- Häntämuutokset on hyvä kirjata arvosteluun.  
- Tyyppi ja rodunomaiset piirteet ovat tärkeämmät kuin yksinomaan koko.  

Tämän rotumääritelmän tulkintaa oppaan on työstänyt Pia Taskila ja Anne Johansson, historian kirjoitti Pirkko Linnus ja 
tekstin on tarkastanut ulkomutotuomari Juha Kares.  

Lähteet: 

 Tiibetinspanieli, rotumääritelmän tulkintaa, Tiibetinspanielit ry/ jalostustoimikunta/Päivi Säviaho:  
British Tibetan Spaniel Champions 1961-1982, 1982-1987, 1987-1992 
Dog Directory Guide to Owning a Tibetan Spaniel, Ann Wynyard, 1980  
New Zealand Kennel Gazette 8/1993 The Tibetan Spaniel, Phyllis Mayhew, 1971  
The New Complete Dog Directory Guide to the Tibeten Spaniel, Ann Wynyard, 1974  
The Tibetan Spaniel Handbook, Ann Wynyard and Jeanne Holsapple,1986  
Tibetan Spaniel Association Illustrated Breed Standard  
Tiibetinspanieli 2/1990   

 The Tibetan Spaniel, Phyllis M. Mayhew 
 The Tibetan Spaniel – A Gifth From the Roof of the World, Susam W. Miccio  
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Näyttelyt, tuomarit, koiramäärät, ROP ja VSP (Listan koonnut: Hirvonen Tiina)	

Paikka Pvm Koiramäärä   Tuomari     ROP ja VSP 

  
 
 

 
 

 
 

Kajaani kv 11.01. 51 
 

Nebojsa Savicic, Serbia 
 

Kiiramanna Felipe 

       
Playpoint Titbit 

        

        Turku kv 24.01. 102 
 

Anthony Moran, Irlanti (muut) Shibazhan Elisena 

    
Joakim Ohlsson, Ruotsi (nuo -luokat) Twist 

        Parkano rn 31.01. 63 
 

Markku Kipinä 
 

Tuuling Ris Rosalinda 

       
Kiiramanna Never Make You Cry 

        Lahti rn 01.02. 19 
 

Paula Heikkinen-Lehkonen 
 

Bhu Laen`s Ain`t Got You 

       
Vanessan Idaho 

        Pello rn 21.02. 18 
 

Soile Bister 
  

Geisha 

       
Chakiran Noah 

        Tuusniemi rn 22.02. 34 Inese Pablaka, Latvia Miliisin Trans-Am 

       
Kiiramanna Victoria Federica 

        Hyvinkää 14.03. 172 
 

Katriina Huhtinen 
 

Lilileian Keeper For Life 

erikoisnäyttely 
  

Marie Gadolin, Ruotsi 
 

Ravnkilde's Incredible Roxy 

        Lahti kv 22.03. 49 
 

Vicki Schneider, Australia 
 

Lilileian Honor of All 

       
Lilileian Happy Ever After 

        Turku kv 29.03. 66 
 

John Carter, Iso-Britannia 
 

Lilileian Honor of All 

       
Shibazhan Lunaria 

        Imatra 06.04. 20 
 

Irina Poletaeva 
 

Olazza Tzarina 

       
Kiiramanna Never Say Goodbye 

        Vaasa kv 11.04. 41 Juha Putkonen Tuuling El Victor 

       
Mow-Zow Princess Desiree 

        Helsinki rn 12.04. 33 
 

Hans Almgren, Ruotsi 
 

Lilileian Honor of All 

       
Down-Goblin Celena 

        Kankaanpää rn 12.04. 41 
 

Veli-Pekka Kumpumäki 
 

Kiiramanna Sawa Dawa 

       
Pikkeliinan Rullaatirullaati 

        Outokumpu rn 18.04. 32 
 

Irina Poletaeva 
 

Toyway Zharleston 

       
Saffron Fresita 

        Pieksämäki rn 02.05. 29 
 

Anne Klaas, Viro 
 

Chanelstyle Xmas Miracle 

       
Nic-Sam Isabetta 

        Tampere kv 02.05. 71 
 

Gabriela Höllbacher, Itävalta Lilileian Honor of All 

       
Olazza Tzarina 

        Valkeakoski rn 14.05. 25 
 

Tanya Ahlman-Stockmari 
 

Tashi-Gong Sensation 

       
Shibazhan Kentia 
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Paikka Pvm Koiramäärä   Tuomari     ROP ja VSP   

 
 
 
Varkaus kv 16.05. 36 

 
Yvonne Cannon, Irlanti 

 
Tuuling Ris Madde 

Saffron Zidane 

        Rauma 17.05. 58 
 

Slobodan Nasteski, Makedonia Lilileian Honor of All 

       
Lilileian Happy Ever After 

        Helsinki kv 23.05. 46 
 

Tom Mather, Iso-Britannia 
 

Lilileian Keeper For Life 

       
Cinodes Japonica 

        Hamina kv 24.05. 23 
 

Pirjo Aaltonen 
 

Lilileian Honor of All 

       
Katimon Tasha 

        Mänttä- 31.05. 15 
 

Maija Mäkinen 
 

Lilileian Honor of All 

Vilppula 
      

Revonhännän Fergie 

        Riihimäki 06.06. 53 
 

Goran Gladic, Serbia 
 

Lilileian Happy Ever After 

       
Down-Goblin Fernando 

        Keitele rn 06.06. 29 
 

Maija Mäkinen 
 

Mäntykartanon Donatello 

       
Tipsn'drops Thianna 

        Mynämäki 07.06. 43 Gunilla Skallman, Ruotsi Mow-Zow Xelmiina 

       
Tathaagata Jp Aki Fly On Carpet 

        Tuuri 13.06. 64 
 

Katriina Huhtinen 
 

Mow-Zow Lucky Lady 

       
Lilileian Keeper For Life 

        Heinävesi rn 13.06. 22 
 

Tuire Okkola 
  

Nic-Sam Isabetta 

       
Finriikan Jackpot 

        Salo 14.06. 27 
 

Philomena Leonard, Irlanti 
 

Mow-Zow Princess Desiree 

       
Lilileian Keeper For Life 

        Rovaniemi kv 20.06. 23 
 

Saija Juutilainen 
 

Toyway Frankie Boy 

       
Toyway Zat-Zuma 

        Pieksämäki 27.06. 41 
 

Kati Kilpeläinen 
 

Vanessan Indra 

       
Tashi-Gong Heaven Sent 

        Karjaa 28.06. 53 
 

Anne Klaas, Viro 
 

Katimon Tiago 

       
Alnuspark Finnaveena 

        Rantasalmi 28.06. 20 
 

Pirjo Aaltonen 
 

Vanessan Indra 

       
Tashi-Gong Heaven Sent 

        Tuusula 05.07. 35 
 

Krystyna Opara, Puola 
 

Lilileian Honor Of All  

       
Mow-Zow Sa-V-Anni 

        Laukaa 11.07. 42 
 

Paul Lawless, Irlanti 
 

Mäntykartanon Q-Papu 

       
Kiiramanna Felipe 

        Nastola rn 11.07. 31 
 

Hanne Laine-Jensen, Tanska Bhu Laen's Apollo Medley  

       
Camu-Li's Cocktail-Flying Qi 

        Oulu kv 11.07. 39 
 

Jens Bruse, Saksa 
 

Dawana Will-I-Am 

       
Mow-Zow Princess Anna-Bella 

        Oulu kv 12.07. 42 
 

Zeljko Gajic, Slovenia 
 

Mva Mow-Zow Lucky Lady 

       
Mäntykartanon Donatello 

        



9	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

 

Paikka Pvm Koiramäärä   Tuomari     ROP ja VSP   

 
 
 
Hyvinkää 18.07. 32 

 
Cindy Pettersson, Ruotsi 

 
Lilileian Mayflower 

       
Miliisin Trans-Am 

        Kemi kv 18.07. 36 
 

Wilma Weijmans-Strijbos, Alankomaat Kiiramanna Felipe  

       
Toyway Verity 

        Ylivieska kv 19.07. 41 
 

Annaliisa Heikkinen 
 

Saffron Euphoria 

       
Saffron Zidane 

        Mikkeli kv 25.07. 29 
 

Paavo Mattila 
 

Saffron Zidane 

       
Mow-Zow Lucky Lady 

Helsinki 26.07. 45 
 

Mark Cocozza, Iso-Britannia Olazza Tzarina 

       
Lilileian Honor Of All 

        Iisalmi kv 01.08. 31 
 

Harri Lehkonen 
 

Saffron Zidane 

Saffron Euphoria 

        Pori kv 02.08. 88 
 

Jukka Kuuisto (jun-vallk:t) 
 

Lilileian Honor Of All  

  
4+8 

 
Sean Delmar, Irlanti (pen ja vet) Suvijan Adina 

        Joensuu kv 08.08. 40 Ingrid Borchorst, Tanska Mäntykartanon Donatello 

       
Saffron Euphoria 

        Turku 09.08. 42 
 

Jussi Liimatainen 
 

Tashi-Gong Heaven Sent  

       
Camu-Li'S Cocktail-Flying Qi 

        Joensuu 09.08. 32 
 

Kitty Sjong, Tanska 
 

Mäntykartanon Donatello 

       
Mow-Zow Lucky Lady 

        Kajaani rn 15.08. 26 
 

Marit Sunde, Norja 
 

Mow-Zow Lucky Lady 

       
Tashi-Gong Handsome Harrison 

        Raisio rn 15.08. 50 
 

Henrik Härling, Ruotsi 
 

Kiiramanna King Arthur  

       
Mow-Zow Xelmiina 

        Kotka kv 15.08. 39 
 

Noreen Harris, Australia 
 

Olazza Shamir 

       
Lilileian Padmé Amidala 

        Kouvola 22.08. 45 
 

Åge Gjetnes, Norja 
 

Mäntykartanon Donatello 

       
Mäntykartanon Q-Papu 

        Rovaniemi rn 23.08. 13 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa Toyway Filma Flint-Stone 

       
Tuuling El Victor 

        Heinola 23.08. 35 
 

Robert Kanas, Slovakia 
 

Mäntykartanon Donatello 

       
Camu-Li's Cocktail-Flying Qi 

        Pyhäjoki rn 29.08. 36 
 

Eeva Resko 
  

Bellezza's Koh-I-Noor 

       
Vanamon Val-Domir 

        Tervakoski kv 29.08. 62 
 

Tuula Plathan 
 

Miliisin Trans-Am 

       
Tor Oskan Milleena 

Helsinki rn 30.08. 42 
 

Matti Tuominen 
 

Benevolos Twinkle Star 

       
Lilileian Honor Of All 

        Vantaa 05.09. 34 Jo Schepers, Alankomaat Ziestan Tacita 

       
Ziestan Ingvar 
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Paikka Pvm Koiramäärä   Tuomari     ROP ja VSP   

 
 
Tampere rn 06.09. 47 

 
Carsten Birk, Tanska 

 
P’zazz Never Say Never  

Chakiran Elizabeth 

Porvoo 13.09. 45 
 

Charlotte Höier, Tanska 
 

Shibazhan Brunnera 

       
Miliisin Trans-Am 

        
Salo rn 26.09. 57 

 

Uschi Eisner, Itävalta 
Tiibettiläisrotujen erik.nly 

 
Olazza Mii-Mikko 

 
 

    
Olazza Milady 

        Eckerö kv 27.09. 23 
 

Paul Scanlon, Irlanti  
 

Tuuling Chan Paris 

       
Björnbrisens Behind Blue-Eyes 

        Tuulos rn 04.10. 43 
 

Maret Kärdi, Viro 
 

Katimon Verdi 

       
Ruskarinteen Lumityttö  

        Seinäjoki 10.10. 150 
 

Åsa Andersson, Ruotsi (pennut, urokset) Hoswin Uljas 

Pääerikoisnäyttely 
  

Lisa Molin, Ruotsi (nartut) 
 

Tashi-Gong Essence 

        Seinäjoki kv 25.10. 54 
 

Leni Finne 
  

Tashi-Gong Eminem 

       
Tuuling Ris Mette 

        Jyväskylä kv 21.11. 58 
 

Jane Lilley, Iso-Britannia 
 

Hoswin Mr Jackpot 

       
Chakiran Elizabeth 

        Jyväskylä kv 22.11. 81 
 

Frank Kane, Iso-Britannia 
 

Hoswin Mr Jackpot 

  
2+9 

 
Csaba Zsolt Lokodi, Romania (pen + vet.) Vanessan Kimberley 

        Helsinki kv 05.12. 59 
 

Tapio Eerola 
  

Olazza Tzarina 

HeV-15 
      

Black Jax Mystique Alchimie 

        Helsinki kv 06.12. 64 
 

Ian Blackshaw, Iso-Britannia Lilileian Keeper For Life 

V-15 Gamla Herrgården Sunshine 
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NÄYTTELYARVOSTELUT 2015
 
 
 
AINOMIELEN ILMARIINA FI50056/14 narttu 
I. Down-Goblin Finalisti E. Fairytalehill’s Ifigenia Kasv. Susanna Tynjä Tampere 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Erinomaista tyyppiä oleva 6kk vanha narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänkokoinen, feminiininen pää. Erinomainen pigmentti. 
Kaunis kuono, mutta purentaa mahdoton tarkastaa. Kaunis ylälinja. Yleisilmeeltään kaunis, mutta koiraa on mahdoton 
arvostella, koska se ei anna koskea. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mycket lovande. Fina proportioner. Bra huvud, fint uttryck. Fin bettlinje. Fin front. Bra hals & skuldra & bröstkorgs djup & längd. 
Välvinklad bak. Rör sig med mycket fint steg. 
Erittäin lupaava. Hienot mittasuhteet. Hyvä pää, hieno ilme. Hieno purenta. Hieno etuosa. Hyvä kaula, lapa ja rintakehän 
syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu erittäin hienolla askeleella. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Luustoltaan ja kooltaan sopiva. Hyvä pää, lavat hieman edessä. Vahva selkä ja runko. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin kantaen 
itsensä. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin narttumainen juniori, jolla sievä ilme. Hyvä runko, raajat. Kaunis häntä. Sievä seistessä. Voisi liikkua vapautuneemmin. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head. Excellent bite. Nice eyes & ear set. Good chest, back & angulations. Neck could be a bit longer. Moves well. 
Good coat. 
Feminiininen pää. Erinomainen purenta. Hyvät silmät ja korvien asento. Hyvä rintakehä, selkä ja kulmaukset. Kaula voisi olla 
vähän pidempi. Hyvä turkki. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN EH, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 v. Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, jolla tänään vielä tilavuutta ja ulottuvuutta kaipaava rintakehä. Hyvät kulmaukset ja 
raajaluusto. Hyvin feminiini, tummasilmäinen pää. Vielä leveyttä kaipaava kuononselkä. Kookkaahkot ja pehmeät korvat. 
Tukeva kaula. Hyvä ylälinja. Sopivasti kannettu häntä. Hännän päässä rotutyypillinen koukku. Oikeanlaatuinen karvapeite. 
Saisi liikkua reippaammin. Miellyttävä luonne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman korkearaajainen, sopiva luusto. Hyvä leveä purenta, aavistuksen kevyt kuono-osa. Kauniit tummat silmät, oikein 
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, hyvät etukulmaukset. Melko lyhyt rintalasta. Voimakkaasti nouseva 
vatsalinja, takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Melko lyhyt askel. 
 
AINOMIELEN LEMPIUNELMA FI52086/14 narttu 
I. Oakmyst Bachelor Boy E. Down-Goblin Xselina  
Kasv. Susanna Tynjä Tampere 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, feminiininen 6kk vanha pentu. Sopivankokoinen pää. Hyvä pigmentti. Alaleuka 
voisi olla vahvempi. Tasapurenta. Kaunis ylälinja. Hyvin kiinnittynyt, mutta kovin avoin häntä. Tasapainoisesti kulmautunut 
edestä ja takaa. Riittävä raajaluusto. Iälle tyypillinen karvapeite hapsuineen. Liikkuu hyvin sivulta ja edestä, kinnerahtaasti 
takaa. Viehättävä luonne. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta PEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
7,5 Monate alte, gut aufgebaute Hündin. Hübscher Kopf, Scherengebiss, Kinn könnte kräftiger sein, korrekte Winkelungen, 
fröhliches Wesen. 
7,5 kuukautinen hyvin kehittynyt narttupentu. Sievä pää. Saksipurenta. Leuka voisi olla voimakkaampi. Oikeat kulmaukset. 
Iloinen olemus. 

 
AINOMIELEN LIISILOTTA FI52088/14 narttu 
I. Oakmyst Bachelor Boy E. Down-Goblin Xselina  
Kasv. Susanna Tynjä Tampere 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan rodunomainen 6kk vanha, feminiininen pentu. Sopivankokoinen pää. Tumma 
pigmentti. Pyöreähköt silmät. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä purenta. Kaunis ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen 
eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen raajaluusto. Erittäin lupaava, kaunis karvapeite 
hapsuineen. Liikkuu rodunomaisesti iloisin askelin. 
 
AINOMIELEN LUMOTAR FI52087/14 narttu 
I. Oakmyst Bachelor Boy E. Down-Goblin Xselina  
Kasv. Susanna Tynjä Tampere 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, riittävä luusto. Leikkaava purenta, näyttää herkästi kieltä. kauniit tummat silmät, joiden vuoto häiritsee ilmettä. 
Oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla täyteläisempi, melko pystyt lavat. Oikean mallinen 
rintakehä, hieman jyrkkä lantio. Tänään melko niukka karvapeite. Liikkuu takaraajat rungon alla. 
 
ALNUSPARK ECHO 36458/12 uros 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Olazza Pashion 
Kasv. Melkas Anna-Maria, Kangasala 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-EH, AVK-4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Kookas, ronski hyvärakenteinen uros, jolle toivoisin pienemmän pään ja paremman ilmeen. Hieman paremmat korvat. Hyvät 
raajat ja runko. Häntä ok. Karvan tulisi olla silkkisempää. Liikkuu hyvin. Luonne ok. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO EH 
Kookas. Rungoltaan hieman pitkä. Kokoon sopiva luusto. Vahva, urosmainen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Kuono saisi 
olla pidempi. Erinomainen alapurenta. Hyvä rintakehä, eturinta. Olkavarret tulisi olla viistommat. Hyvin kulmautunut takaa. 
Hyvä karva, kaunis häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu lyhyellä askeleella. Esiintyy hyvin. 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO ERI 3 
Käsiteltävissä 
Nice breed type. Strong male. Excellent coat quality. Masculin head. Dark excellent placed eyes. Oriental expression. Good 
foreface, nice cushioning. Good skull. Wellset ears. Too heavy in shoulder and too round in ribs. Strong loin.  Well angulated 
behind,. Good back and taliset. Moves well and typical head carriage.  
Kiva rotutyyppi. Vahva uros. Erinomainen turkin laatu. Urosmainen pää. Tummat, erinomaisesti asettuneet silmät. Itämainen 
ilme. Hyvä kuono ja kivasti täyttynyt. Hyvä kallo. Hyvin kiinnittyneet korvat. Liian raskas lavoista ja liian pyöreä rintakehä. 
Vahva lantio. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä selkä ja hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin ja kantaa  pään tyypillisesti.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO EH 
Hyvätyyppinen, vahva uros. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Tasainen ylälinja. Voisi olla paremmin kulmautunut 
edestä ja takaa. Hyvä häntä. Turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa. Liikkuu hyvin takaa. Edestä löysästi. 
 
ALNUSPARK EUPHORIA 36463/12 narttu 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Olazza Pashion 
Kasv. Melkas Anna-Maria, Kangasala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Mycket feminin. Utmärkta proportioner. Fint tik huvud med typiskt uttryck. Exemplariskt bett. Kunde ha lite kraftigare nosparti. 
Utmärkt hals, rygg och kropp. Balanserade vinklar. Fina tassar. Utmärkta rörelser, men visas tyvärr lite högt hull. Vacker päls. 
Trevligt temperament. 
Erittäin feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä nartun pää ja tyypillinen ilme. Esimerkillinen purenta. Kuono voisi olla 
hieman voimakkaampi. Erinomainen kaula, selkä ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet, 
mutta esitetään valitettavasti hieman ylipainoisena. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 2, SA, PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. alte, feminine Hündin, korrektes Gebiss, sehr schöner Kopf mit typischem Ausdruck, noch gutes Kinn, annehmbare 
Winkelungen, schöne Obere- & Unterlinie, steht sehr gut im Futter, Bewegung der Körperfülle entsprechend.  
Kolmevuotias, feminiininen narttu, oikea purenta, erittäin kaunis pää ja tyypillinen ilme, vielä hyvä leuka, hyväksyttävät 
kulmaukset, kaunis ylä- ja alalinja, melkoisen pulskassa kunnossa, paino näkyy liikkeistä.  

 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 1, SA 
3 years. Correct type. Typical head. Well size and proportions. Good substance. Quality coat. Correct angulations and 
movement. Well presented. 
3 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Hyväkoko ja mittasuhteet. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. 
Hyvin esitetty. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pieni pää. Vahva selkä ja runko. Hyvä häntä. Hyvät raajat ja liikkeet. Kauniissa turkissa. 
 
ALNUSPARK FILIDORA FI44236/14 narttu 
i. Niiländer Franklin e. Alnuspark Odelma 
Kasv. Melkas Anna-Maria, Kangasala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK1, KP, PN2-PENTU 
Erinomaista tyyppiä oleva feminiininen 8kk vanha pentu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Tumma 
pigmentti. Hyvä purenta. Kaunis alaleuka. Aavistuksen nouseva ylälinja. Hyvä häntä. Ikäisekseen erinomainen etuosa. 
Riittävästi kulmautunut takaosa. Hyvä raajaluusto. Kaunis, lupaava karvapeite. Liikkuu iloisesti ja itsevarmasti, hyvällä 
askeleella. Kaunis kokonaisuus. Esiintyy erinomaisesti. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI 1, SA, PN 2, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
10 Monate alte patschierliche Hündin, korrektes Gebiss, gute Kopfproportionen, ausdrucksvolle Augen, korrekte Ohren, 
korrekte Winkelungen, sehr schöne Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Kymmenen kuukautta vanha suloinen narttu, oikea purenta, hyvät pään mittasuhteet, ilmeikkäät silmät, oikeat korvat, oikeat 
kulmaukset, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia JUN ERI, JUK 3 
10 months. Correct type. Typical head. Well size and proportions. Correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Quality coat. 
Good substance. Excellent in movement. Well presented. 
10 kuukautta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja 
häntä. Laadukas turkki. Hyvä olemus. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Kaunis kokonaisuuteen sopiva pää. Hyvä selkä. Sopivasti kulmautuneet oikea-asentoiset raajat. Liikkuu ja 
esiintyy erittäin hyvin. 
 
ALNUSPARK FINNAVEENA FI44237/14 narttu 
i. Niiländer Franklin e. Alnuspark Odelma 
Kasv. Melkas Anna-Maria, Kangasala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK4, KP 
Erinomaista tyyppiä oleva 8kk vanha pentu, jolla rodunomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää, upea ilme. Musta pigmentti. 
Vahva ja syvä alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon nähden 
ihanteellinen raajaluusto. Kaunis lupaava karvapeite hapsuineen. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Kaunis kokonaisuus. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEN 
Quite a good looking head, I could not exam the teeth, nice feminine head. Good front, topline & body, would like more let 
down on the hocks, because she was so worried it was difficult to assess the movement. 
Aika hyvän näköinen pää, en voinut tutkia hampaita, kiva feminiininen pää. Hyvä etuosa, ylälinja ja runko. Toivoisin 
matalammat kintereet. Koska oli niin huolissaan oli vaikea arvostella liikkeitä.  
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 Monate alte kräftige Hündin, korrektes Gebiss, Kopf mit gutem Ausdruck, noch gute Winkelungen, leicht Katzenhafte Pfoten, 
annehmbare Winkelungen, zeigt sich etwas beeindruckt, korrekter Bewegungsablauf.  
Yhdeksänkuukautinen voimakas narttu, oikea purenta, hyväilmeinen pää, vielä hyvät kulmaukset, hieman kissamaiset tassut, 
hyväksyttävät kulmaukset, esiintyy hieman ujosti, oikeat liikkeet. 

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  JUN ERI, JUK 1, SA, PN 4 
Erinomaista rotutyyppiä oleva, hyvänkokoinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Kauniisti kaareutuva alaleuka. Upea eturinta. 
Erinomainen ylälinja seistessään. Pitkä, hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Oikeanlaatuinen karvapeite. Erinomainen 
pigmentti. Liikkuu hyvin. Kaunis ylälinja liikkeessä. Erinomainen käytös. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 1, SA, VSP-JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 months, nice type & size & proportions, head. Correct bite, very elegant neck. Very well developed chest. Straight front 
legs. Correct angulation in back legs, prefer stronger topline. Tail well set & carried. Free mover. 
10 kuukautta, hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät mittasuhteet ja pää. Oikea purenta, hyvin elegantti niska. Hyvin kehittynyt 
rintakehä. Suorat etujalat. Oikeat takakulmaukset, toivoisin vahvemman ylälinjan. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Vapaa 
liikkuja. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI, JUK 1, SA, PN 1, SERT, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 kk vahva eleganttinen narttu, jolla kaunis narttumainen pää. Vahva kuono-osa. Tummat silmät, oikea ilme. Hyvä ylälinja ja 
häntä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rinta. Vahva luusto. Hyvä karvanlaatu ja temperamentti. Liikkuu reippaasti, hieman ahtaasti 
takaa, mutta hyvällä työnnöllä. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola JUN ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Hündin noch in Entwicklung. Korrektes Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Gut getragene Rute. 
Haarkleid noch in Entwicklung.  
Vielä kehitysvaiheessa oleva narttu. Oikea purenta. Oikein kannetut korvat. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. Hyvin kannettu 
häntä. Turkki vielä kehitysvaiheessa.   
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Välformat huvud med vackert uttryck. Fina noskuddar & haka. Lovande förbröst. Små 
runda tassar. Bra bröstkorgs djup & längd. Utmärkt vinklad bak. Rör sig med utmärkt steg. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin  muotoiltu pää kauniilla ilmeellä. Hienot kuono pehmusteet ja leuka Lupaava 
eturinta. Pienet pyöreät käpälät. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu erinomaisella 
askeleella. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 1, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä selkä ja rintakehä. Hyvät raajat ja liikkeet. Kaunis turkki. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 1, SA, PN 2, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoinen, kaunis juniorinarttu, jolla selvä sukupuolileima. Kerrassaan ihastuttava nartun pää. Kaunis ylälinja ja häntä. 
Erinomainen runko ja raajat. Liikkuu vaivattomasti maata voittaen. Kaunis turkki. Ihastuttava kokonaisuus. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Bra storlek men kunde ha mer feminin uttryck. Väl placerade öron. Mörka ögon. Bra nosparti. 
Utmärkt bett och pigment. Bra hals. Litet lång länd. Väl ansatt svans. Kunde vara högre på benen. Bra kropp. Goda vinklar. 
Litet rund av tassar. Bra pälskvalitet. Väl gående. Utmärkt temperament. Väl visad. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Hyvä koko, mutta ilme voisi olla feminiinisempi. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. 
Hyvä kuono-osa. Erinomainen purenta ja pigmentti. Hyvä kaula. Hieman pitkä lanne. Hyvä hännän kiinnitys. Voisi olla 
korkearaajaisempi. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hieman pyöreät käpälät. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin. Erinomainen 
luonne. Hyvin esitetty. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
15 months. Little too long for balance. Lovely head. Tailset can be little higher. Very good rear. Excellent movement. 
15 kuukautta. Hieman liian pitkä tasapainoiseksi. Ihana pää. Hännänkiinnitys voisi olla korkeampi. Erittäin hyvä takaosa. 
Erinomainen liike. 
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ALNUSPARK ODELMA FI32324/11 FI  
I. Hoswin Lilla Obelix E. Alnuspark Nouma  
Kasv. Maija Melkas & Anna-Maria Melkas Raikku  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Ganska kraftig och lite lång. Feminint huvud och uttryck. Något rinniga ögon. Välkroppad. Litet navelbrock. Balanserade 
vinklar. Lite trång bak, utmärkt från sidan. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Melko voimakas ja hieman pitkä. Feminiininen pää ja ilme. Hieman vuotavat silmät. Hyvä runko. Pieni napatyrä. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hieman ahdas takaa, erinomainen sivulta. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 2 SA  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice overall shape, nice feminine head, good front, body, topline, hindquarters. In lovely condition. Lovely & alert.  
Erittäin kiva yleismalli, kiva feminiininen pää, hyvä etuosa, runko ylälinja, takakulmaukset. Ihanassa kunnossa. Ihana ja valpas.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
4 J. alte kräftige Hündin, korrektes Gebiss, kräftiges Kinn, Fang mit einigen Falten, korrekte Augen & Ohren, gute Hinterhand 
& annehmbare Vorhand Winkelung, leicht nachgebende Oberlinie, Unterlinie mit Nabelbruch, in der Bewegung etwas 
gehemmt in der Hinterhand.  
Nelivuotias voimakas narttu, oikea purenta, vahva leuka, kuonossa hieman ryppyjä, oikeat silmät ja korvat, hyvät 
takakulmaukset, hyväksyttävät etukulmaukset, kevyesti periksi antava ylälinja, napatyrä, tehottomat takaliikkeet.  

 
ALNUSPARK SALKA VALKA FI45131/14 narttu 
I. Kiiramanna Sawa Dawa E. Olazza Pashion 
Kasv. Maija Melkas & Anna-Maria Melkas Raikku 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK2, KP 
Feminiininen, rotutyypillinen kokonaisuus. Sopivan kokoinen 8kk vanha narttupentu. Kaunis pää ja ilme. Aivan ihastuttavat 
rodulle jo harvinaisuudeksi käyneet korukorvat. Hyvä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Vielä löysyyttä kyynärpäissä. Kokoon 
nähden hyvä pää ja luusto ja ikäisekseen jo vahva runko. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Pentu on vielä kovin 
levoton ja hermostunut kehässä, liikkeitä on vaikea arvostella. Lupaava, mutta tarvitsee paljon harjoitusta. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEK 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, correct sized feminin head, would like bottom jaw wider, shoulder ley is correct, upper arm could be better, could 
have better let down hocks, carrier tail well in the movement, good side gait, sound in movement.  
Kiva koko, oikean kokoinen feminiininen pää, voisi olla leveämpi alaleuka. Lavat ovat asettuneet oikein, olkavarsi voisi olla 
parempi. Kintereet voisivat olla paremmin alhaalla, kantaa hännän hyvin liikkeessä, hyvä sivuaskellus, tasapainoiset liikkeet.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 Monate alte feminine Hündin, korrektes Gebiss, typischer Kopf, korrekte Winkelungen, vorzüglicher Stand, sehr gute Obere- 
& Unterlinie, typischer Bewegungsablauf. Braucht etwas Ringtraining.  
Yhdeksänkuukautinen, feminiininen narttu, oikea purenta, tyypillinen pää, tyypilliset kulmaukset, erinomainen seistessä, 
erittäin hyvä ylä- ja alalinja, tyypilliset liikkeet. Tarvitsee hieman kehäharjoitusta.  

 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia JUN ERI, JUK 4 
10 months. Correct type with beautiful head. With nice level body. Good front Nice topline. Quality coat. Good substance. 
Excellent in movement. Well presented. 
10 kuukautta. Oikea tyyppi, kaunis pää. Hyvä tasainen runko. Hyvä etuosa. Hyvä ylälinja. Laadukas turkki. Hyvä olemus. 
Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI, JUK 1, SA, PN 2, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Viehättävä pää ja ilme. Kauniit korvat, joissa ihastuttavat korukarvat. Hyvä purenta, leveä 
alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Ikäisekseen vahva runko. Erinomaisesti kulmautunut takaa. 
Liikkuu erinomaisesti sivulta ja takaa, vielä hivenen huolimattomasti edestä. Oikeanlaatuinen kaunis karvapeite hapsuineen. 
Esiintyy ryhdillä ja rotuasenteella. Erittäin viehättävä  kokonaisuus. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  JUN ERI 1 SA PN 4 
Käsiteltävissä  
Feminine, good size and lenght. Excellent body. Small well proportioned head. Well placed eyes & ears. Excellent muzzle and 
bite. Well carried neck. Good topline and tail. Well angulated with good bones and feet. Moves with drive and stability. Good 
coat.  
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Feminiininen, hyvä koko ja pituus. Erinomainen runko. Pieni pää  hyvillä mittasuhteilla. Hyvin asettuneet silmät ja korvat. 
Erinomainen kuono ja purenta. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut hyvällä luustolla ja tassuilla. 
Liikkuu draivilla ja vakaasti. Hyvä turkki.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good outline. Good proportions. Very pretty head and expression but ears could be a little higher. Good neck, topline and 
tailset. Nice ground clearance. Moves well but is a little close behind and needs to tighter in front a little, but moves well in 
profile with good carriage. 
Hyvät ääriviivat. Hyvät mittasuhteet. Hyvin sievä pää ja ilme, mutta korvat voisivat olla vähän korkeammalla. Hyvä kaula, 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävän korkeat jalat. Liikkuu hyvin, mutta on hieman taka-ahdas ja edestä täytyy kiinteytyä. 
Liikkuu sivulta hyvin ja kantaa itsensä. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
13 m. Correct size & body proportions. Correct feminine head. Slightly deeper stop. Sufficient front. Prefer better topline. 
Upright shoulder blade. Slightly sloping croup & low let tail. Good ribcage for age. Sufficient angulation behind. Hind quarters 
could be stronger. Good coat quality. Moves bit unbalanced. Narrow behind.  
13 kk. Oikea koko & rungon mittasuhteet. Oikeanlainen narttumainen pää. Hieman syvempi otsapenger. Riittävä eturinta. 
Ylälinja voisi olla parempi. Pystysuora lapa. Hieman kalteva lantio & matalalle kiinnittynyt häntä. Hyvä rintakehä ikäisekseen. 
Riittävät kulmaukset takana. Takaosa voisi olla vahvempi. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hieman epätasapainoisesti. Kapeasti 
takaa.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 3 
Käsiteltävissä 
Excellent size. Lovely expression with dark eyes. Good pigmentation. Well developed muzzle. Good back. Good length of 
neck. Straight back. Well carried tail. Good angulation. Excellent coat condition. Moves parallel and freely. Nice character.  
Erinomainen koko. Ihana ilme ja tummat silmät. Hyvä pigmentti. Hyvin kehittynyt kuono. Hyvä selkä. Hyvä kaulan pituus. 
Suora selkä. Hyvin kannettu häntä. Hyvät kulmaukset. Erinomainen turkin kunto. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja vapaasti. Kiva 
luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Bra skalle. Väl placerade öron med fina behäng. Något framträdande, 
runda och ljusa ögon. Bra nosparti. Bra bett. Gott pigment. Bra överlinje. Väl burren svans. Bra kropp. Goda vinklar. Fina 
tassar. Silkig, lovande päls. Mycket väl gående. Utmärkt temperament. Väl visat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Hyväasentoiset korvat, joissa hyvät 
hapsut. Hieman ulkonevat, pyöreät ja vaaleat silmät. Hyvä kuono-osa. Hyvä purenta. Hyvä pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvin 
kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Silkkinen, lupaava turkki. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen 
luonne. Hyvin esitetty. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 2 SA VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
15 months. Lovely size. Excellent head, good chin. Tailset could be little higher. Good movement and carriage. 
15 kuukautta. Ihana koko. Erinomainen pää, hyvä leuka. Hännänkiinnitys voisi olla korkeampi. Hyvä liike ja ryhti. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
Small head and small round eyes, shoulder is not good. Lacks bone & body. Would like more angulation. Very narrow through 
out. Very close behind wide  behind short steps.  
Pieni pää ja pienet pyöreät silmät, lavat eivät ole hyvät. Puuttellinen luusto ja runko. Toivoisin enemmän kulmauksia. Erittäin 
kapea kauttaaltaan. Erittäin ahdas takaa  leveät lyhyet taka-askeleet.  
 
ALNUSPARK SINUHE FI45129/14 uros 
i. Kiiramanna Sawa Dawa e. Olazza Pashion 
Pashion Kasv. Maija Melkas & Anna-Maria Melkas Raikku 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, PEN 2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Hyvin vahva, turhan löysässä kunnossa oleva uros. Toivoisin tiiviimmän selän. Kooska  __ voimakas otsapenger, kupolimainen 
kallo. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Hyvät kulmaukset. Hieman löysä häntä. Saisi liikkua joustavammin. Toivoisin 
silkkisempää karvaa. Luonne ok.   
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  PEK 2 
Noin 9 kk. Kookas, vahvarakenteinen urospentu, joka hieman pitkä. Ei saa enää vankistua. Ikäisekseen turhan voimakas pää. 
Selvä sukupuolileima. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Hieman kapea alaleuka. Hyvä rintakehä. Pitkä 
lanneosa. Hyvä karva ja häntä. Riittävästi kulmautunut edestä. 
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Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
Very nice breed type. Good body proportions. Well developed. Excellent coat. Masculin head. Dark well shaped eye. Oriental 
expression. Good muzzle with good cushioning. Well angulated front and read. Moves typically. Could carry his head a bit 
prouder. Excellent carried tail and tail set. 
Erittäin kiva rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvin kehittynyt. Erinomainen turkki. Urosmainen pää. Tummat, hyvän 
malliset silmät. Itämainen ilme. Hyvä kuono hyvällä täytteellä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu tyypillisesti. Voisi 
kantaa päänsä ylpeämmin. Erinomainen hännän kanto ja kiinnitys.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI, JUK 3 
Hyväntyyppinen, nuori uros, jolla hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis runko. Lanneosa 
voisi olla lyhyempi. Hieman pysty lantio. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN ERI, JUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas, näyttävä uros. Kaunis pää & ilme. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa & hyvä eturinta. Voisi olla hieman tiiviimpi edestä. 
Hyvä runko. Kaula kiinnittyy kauniisti lapoihin. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä & kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkuu takaa & sivulta 
hyvin, etuliikkeet saisi olla paremmat. 
 
AMANDA FI39174/09 narttu 
i. Mäntykartanon Arnold e. Chrystalbeach Angelique 
kasv 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 1, SA, PN 3, VARASERT 
6 vuotta. Erinomainen koko. Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava. Narttumainen pää. Hyvä kallo-osa. Hieman lyhyt 
kuono. Oikea-asentoiset korvat. Hyvät silmät, purenta. Riittävän leveä alaleuka. Hyvin kehittynyt rintakehä, eturinta. Ranteet 
painuneet. Hyvä karvanlaatu. Kaunis häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja ryhdillä. 
 
ANCELAN BEL FIIA 35242/14 narttu 
i. Chakiran Ihan Pikku Väinö e. Ancelan Lill Dominie 
kasv. Arja Lebeitsuk, Pietarsaari 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä,  PEN - 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Vahvarakenteinen, lupaavanoloinen. Lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Riittävän täyteläinen kuono-osa ja hyvä purenta. 
Hyvä kallonmuoto. Tummat silmät. Lupaava turkki. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvät raajat. Hyvä häntä. Vielä tottumaton 
esiintyjä. Tarvitsee lisää kehätottumusta. Kiva luonne. Ylälinja saa tiivistyä. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet. Hieman kevyt kuono-osa. Korkeat, epävarmat asennoltaan olevat korvat. Vahva selkä. 
Oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet takaraajat. Vielä pentumaiset liikkeet. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant bitch. Head is too big, too much skull. Small well set ears. Nice expression. Good lenght of neck. Sound topline. Nice 
tailset. Lacks forechest. Elegant bone. Feet could be longer with better feathering. Moderately angulated both ends. Typical 
coat for the age. Could have some more strenght in her movements. Nice temperament. 
Elegantti narttu. Pää on liian suuri, liian raskas kallo. Pienet hyvin asettuneet korvat. Miellyttävä ilme. Hyvä kaulan pituus. 
Tasapainoinen ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Puuttuva eturinta. Elegantti luusto. Käpälät voisivat olla pidemmät paremmalla 
hapsutuksella. Kohtalaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Iälle tyypillinen turkki. Liikkeet voisivat olla vahvemmat. Miellyttävä 
luonne. 
 
ANCELAN EVY-LINA 25579/13 narttu 
i. Pecodoro’s Prince Quintus e. Tib-Sag Ofelian Ancela 
kasv. Arja Lebeitsuk, Pietarsaari 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva koko. Turhan lentävät korvat. Hieman takakorkea. Oikea-asentoiset raajat, joilla liikkuu hyvin. 
Kauniissa turkissa. 
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ANCELAN LILL DOMINIE 10237/12 narttu 
i. Shandita’s Tru Finn e. Lillancella 
kasv. Arja Lebeitsuk, Pietarsaari 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookkaampi vahvarakenteinen tasapainoisesti rakentunut narttu, jolle toisin selkeämmän sukupuolileiman. Tummat silmät, 
hyvä pigmentti. Vahva alaleuka, kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä ylälinja ja häntä. Liikkuu vaivattomalla askeleella. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong bitch. Head could be smaller. Would like a richer muzzle. Max undershot. Nice expression. Well set ears. Good 
neckline. Topline could be stronger and straighter. Tailset could be higher. Lacks forechest. Elegant bone. Feet could be longer. 
Shown in good weight. Movement could improve. Acceptable coat. 
vahva narttu. Pää voisi olla pienempi. Saisi olla runsaampi kuono. Maksimi alapurenta. Miellyttävä ilme. Hyvin asettuneet 
korvat. Hyvä kaulalinja. Ylälinja voisi olla vahvempi ja suorempi. Häntä voisi olla korkeammalle kiinnittynyt. Puuttuva eturinta. 
Elegantti luusto. Käpälät voivat olla pidemmät. Esitetty hyvän painoisena. Liikkeet voisivat parantua. Hyväksyttävä turkki. 
 
ANNASTIINA AMADEUZ 38443/13 uros 
i. Kiiramanna Sonam Putsog e. Annastiina Petra 
Kasv. Tattari Lahja, Osara 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO EH 
Käsiteltävissä 
Could be bit lower on legs. Good skull. Well shaped eyes with good colour. Good stop. Could be more level topline. Well 
carried tail. Good spring of ribs. Need more rear angulation. Nice coat and colour. Friendly character, but could move freely 
and show more attitude.  
Jalat voisivat olla lyhyemmät. Hyvä kallo. Hyvän malliset ja väriset silmät. Hyvä otsapenger. Ylälinja voisi olla tasaisempi. 
Hyvin kannettu häntä. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Tarvitsee enemmän takakulmauksia. Kiva turkki ja väri. Ystävällinen luonne, 
mutta saisi liikkua vapaammin ja näyttää enemmän asennetta.  
 
ANNASTIINA AMELIA 38444/13 narttu 
i. Kiiramanna Sonam Putsog e. Annastiina Petra 
Kasv. Tattari Lahja, Osara 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Melko epätasainen purenta, hieman kevyt kuono-osa. Riittävän tummat silmät, melko alas 
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukahko eturinta, hyvät etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä, riittävät 
takakulmaukset. Hyvä häntä. Tänään niukahko karvapeite, oikea askelpituus. 
 
ANNASTIINA JAMIL 43069/03 uros 
i. Charming Hill Rocket e. Annastiina Semina 
Kasv. Tattari Lahja, Osara 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 v. Sopivan kokoinen. Komeassa turkissa esitetty. Hyvä pään muoto. Hampaisto jo kulunut. Hyvä runko ja raajat. Pöydällä 
tarkastettaessa tyylikäs, mutta liikkeessä ei tänään suostu ravaamaan vaan loikkii kehässä. Hyvä luonne. 
 
ANNASTIINA LAKU-PEKKA 42247/05  
i. Annastiina Mikael e. Misschiefin White Chocolate 
Kasv. Tattari Lahja Osara,   
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 v. Maltillisen kokoinen, komeassa turkissa esitetty black & tan uros. Hyvät ääriviivat. Kuono ja kallo voimakas. Näyttää 
mielellään kieltä, joka häiritsee. Liikkuu hyvin. Oikeat ääriviivat rodulle. 
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ANNASTIINA LARISSA 47255/14 narttu 
i. Suvijan Ares  e. Annastiina Katinka 
Kasv. Tattari Lahja Osara,   
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu. Viehättävä pää ja ilme. Hyväasentoiset korvat. Kaunis vahva alaleuka, 
hyvä purenta. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Ikään nähden sopiva rintakehä ja eturinta. Hyvin kulmautunut takaa ja hyvä 
etukulmaus. Ikäisekseen riittävä runko. Liikkuu hyvin, mutta ei nosta häntää liikkeessä. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta ja 
itseluottamusta. Liikkeessä häntä ei nouse selälle, jonka vuoksi palkintosija. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Voimakas alapurenta, aavistuksen kapea alaleuka. Kauniit tummat silmät, hieman alas 
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla täyteläisempi. Melko lyhyt olkavarsi, oikean mallinen rintakehä. 
Hyvät takakulmaukset. Liikkuu takaraajat täysin rungon alla, ei nosta häntää liikkeessä. 
 
ANNASTIINA MIRABELLA 14252/03 narttu 
i. Misschiefin Venicethedennis e. Annastiina Ramoona 
kasv. Tattari Lahja, Osara  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI VEK 4 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Lovely well propositioned head. Good mouth and chin. Well shape eye. Correct body 
propositions. Carriaging a little extra weight but still lively in move. Excellent temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Ihastuttava mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvä suu ja alaleuka. Hyvän muotoiset silmät. Oikeat 
rungon mittasuhteet. Hieman ylipainoinen, mutta silti eloisa liikkeessä. Erinomainen luonne.  
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI 
12 years. In excellent condition. With quality coat. With a little stronger in body. Excellent movement. Well presented. 
12  vuotta. Erinomaisessa kunnossa. Laadukas turkki. Hieman vahvempi rungota. Erinomaiset liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
12,5 årig. Välbevarad. Välformat huvud. Bra öron & ögon. Fin front. Bra hals & skuldra, bröstkorgs djup & längd. Välvinklad 
bak. Fin svansbåge. Rör sig med utmärkt steg. 
Hyvin säilynyt 12,5 vuotias. Hyvin muotoiltu pää. Hyvät korvat ja silmät. Hieno etuosa. Hyvä kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja 
pituus. Hyvät takakulmaukset. Hieno hännän kaari. Liikkuu erinomaisella askeleella. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 v. Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan kaunis veteraani. Hyvä pää, runko, raajat. Komea turkki. Ikä näkyy liikkeessä. Seistessä 
kaunis. 
 
ANNASTIINA SAMOS FI30900/14 uros  
i. Miliisin Beowulf-San e. Annastiina Alli-Aliina 
kasv. Lahja Tattari, Osara 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti JUN ERI JUK1 SA  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä.  
Overall expression is excellent. Well shape skull. Excellent earset and carriage. Well shape eye. Would prefer stronger 
pigementation. Good mouth and chin. Excellent front assembly. Good topline and tail set. Good rear angulation. Excellent feet. 
Positive mover. Very nice mover. 
Kokonaisilme on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomaisesti sijoittuneet  ja hyväasentoiset korvat. Hyvänmuotoiset 
silmät. Toivoisin voimakkaamman pigmentin. Hyvä suu ja alaleuka. Erinomainen edestä kokonaisuudessaan.  Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset käpälät.  Positiivinen liikkuja. Erittäin hyvä liikkuja. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI, JUK 2 
Hyvän mallinen junioriuros. Hyvä kuononvahvuus, turhan pyöreä vahva kallo. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hailakka 
kirsupigmentti, pienet vekit silmien alla. Hyvä täyteläinen eturinta. Hieman pehmeät ranteet. Hyvä ryhdikäs ylälinja. hyvä 
takaosa ja häntä. Erittäin hyvässä turkissa. Esiintyy hienosti. Hieman epävakaat etuliikkeet. 
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Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 2, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kooltaan ja luustoltaan sopiva nuori uros. Hyvä pää. Eturaajoissa ulkokierteisyyttä. Vahva selkä. Hyvin kulmautuneet, varma-
asentoiset takaraajat. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO ERI, NUK 1, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, linjakas, sopusuhtainen nuori uros. Hieman voimakas otsa. Kallossa hiven pyöreyttä. Kuitenkin kauniisti asettuneet 
korvat. Hyvänmuotoiset silmät. Täyteläinen kuono-osa. Kaunis ylälinja ja häntä. Terve raajarakenne. Liikkuu hyvin. Karvan 
laatu ok. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    NUO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Excellent size. Nice dark eyes. Excellent stop. Well shaped skull. Good bite. Well carried head. Shoulder could be better laid 
back. Good rear angulation. Could stand more parallel in front. Excellent coat. Moves freely. Nice character.  
Erinomainen koko. Kivat tummat silmät. Erinomainen otsapenger. Hyvän mallinen kallo. Hyvä purenta. Hyvin kannettu pää. 
Lavat voisivat olla paremmin taakse asettuneet. Hyvät takakulmaukset. Voisi seistä yhdensuuntaisemmin edestä. Erinomainen 
turkki. Liikkuu vapaasti. Kiva luonne.  
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Well shaped head. Mouth ok. Dark well shaped eyes. Excellent laid back of shoulder. Firm front. Good body. In excellent coat 
and hard musculine condition. Very good sound mover. Good topline. A little long in body. Good for size and type. He has a 
very serious expression. Charming temperament. 
Hyvin muotoutunut pää. Suu ok. Tummat hyvänmuotoiset silmät. Erinomainen viisto lapa. Kiinteä etuosa. Hyvä runko. 
Erinomaisessa turkissa ja lihaskunnossa. Erittäin hyvä terve liike. Hyvä ylälinja. Hieman pitkä runko. Hyvänkokoinen  ja 
tyyppinen. Hänellä on erittäin vakava ilme. Miellyttävä luonne. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
18 months. Excellent size, proportions. Good ribcage, topline and tail. Masculine head with good chin. Could have little more 
angulation in front. This shows in front action. Full of quality! 
18 kuukautta. Erinomainen koko, mittasuhteet. Hyvä rintakehä, ylälinja ja häntä. Maskuliininen pää, jossa hyvä leuka. Voisi olla 
hieman enemmän kulmauksia edessä. Tämä näkyy etuliikkeessä. Täynnä laatua! 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO ERI 1 SA  
Middle too much down on skull. A little undershoot. Good width & depth of chin. Well places shoulders. Good body, nice 
quaters. He moves soundly with positive side action.  
??? Hieman alapurentaa. Hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvin asettuneet lavat. Hyvä runko, kivat kulmaukset. Liikkuu 
tasapainoisen varmoin sivuliikkein.  
 
ANNASTIINA WILHELM FIN19149/04 uros 
i. Arundina Oh No How Parti e. Annastiina Petronella 
kasv. Lahja Tattari, Osara 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VET-ERI, VEK-1, SA, VSP-VET 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhdikäs hyvällä askeleella liikkuva tasapainoisesti rakentunut hyväkuntoinen veteraani. Hyvät tassut. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvä ilme. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Hieman vajetta pigmentissä. Melko runsas hyvänlaatuinen turkki. 
Erinomainen ylälinja ja häntä. Miellyttävä luonne. 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, VET-ERI, VEK-1, ROP-VET 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Kookkaan puoleinen kaunislinjainen uros. Turhan kupolimainen kallo, alas kiinnittyneet korvat. Hieman laskeva kuononselkä. 
Toivoisin paremman ilmeen. Kovin taipuneet ranteet. Häntä ok. Varsin hyvä karvanlaatu, runsas turkki. Liikkuu varsin hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Smaller type, nice mascul. head, misses teeth. Could do with better reach of neck, front, body, tailset, hindquarters ok. Moves 
very well for his age.  
Pienempää tyyppiä, kiva urosmainen pää, hampaita puuttuu. Kaulan ulottuvuus voisi olla parempi. Etuosa, runko, hännän 
kiinnitys, takakulmaukset ok. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin.  
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Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VET ERI 2 SA 
11 röd hane. Maskulin hane, bra huvud. Lagom hals. Något lågt ansatta öron. Utmärkt kropp. Långa pälsförsedda tassar. Sund 
i rörelserna. Rikligt päls. Välbibehållen. 
11 vuotias punainen uros. Maskuliininen uros, hyvä pää. Riittävä kaula. Hieman alhaalle kiinnittyneet korvat. Erinomainen 
runko. Pitkät turkikkaat käpälät. Terveet liikkeet. Runsas turkki. Hyvin säilynyt. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  VET ERI, VEK 1, SA, PU 4, VSP-VET 
11 vuotta. Vielä erittäin hyvässä näyttelykunnossa. Kaunis, urosmainen pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Oikea hännänkiinnitys ja 
asento. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Oikeat käpälät. Hyvä karvanlaatu ja temperamentti. Liikkuu erittäin vauhdikkaasti. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET EH 2 
11 årig gentleman som idag har fått lite gubbmage. Lite rund skalle. Ganska bra öron. Fina ögon. Veteranbett. Kunde ha lite 
mera bredd i sin haka. Bra förbröst. Tassar med fina fransar men alltför veka mellanhänder. Välkroppad och behöver inte det 
extra runt midjan. Lågt ansatt svans. Harmoniskt vinklad. Tjock. Kraftig päls. Ganska spänstig i rörelser men lös fram. Bra 
attityd. 
11 vuotias herrasmies jolla tänään hieman ”ukkomainen” vatsa. Hieman pyöreä kallo. Aika hyvät korvat. Hienot silmät. 
Veteraani purenta. Voisi olla hieman leveämpi leuka. Hyvä eturinta. Hienot tassut hapsuineen mutta aivan liian heikot 
välikämmenet. Hyvärunkoinen mutta ei tarvitse sitä ylimääräistä vyötärön ympärille. Alas kiinnittynyt  häntä. Harmoniset 
kulmaukset. Lihava. Vahva turkki. Aika jäntevät liikkeet, mutta löysä edestä. Hyvä asenne. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  VET ERI, VEK 1, VSP-VET 
11,5 v, hyvässä kunnossa esitetty uros. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä rintakehä. Eturaajat voisi olla suoremmat, 
kyynärpäät tiiviimmät. Hyvä ilme. Hyvä karvapeite. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvin sivulta. Esitetään hyvin. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ikäisekseen hyvässä kunnossa oleva veteraani. Hieman kookas. Hyvät mittasuhteet, vahva luusto. Hyvä pää ja ilme. Hieman 
pitkä alaleuka. Hyvä eturinta. Vahva runko. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, 
takaa hyvällä askelpituudella ja -leveydellä. Hyvä hännän asento. Erittäin runsas turkki tekee koirasta hieman raskaan 
vaikutelman. Hyvä luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VET ERI, VEK1, SA, VSP VET 
11,5-vuotias. Ikäisekseen erittäin hyvässä kunnossa oleva uros, jolla hyvät mittasuhteet. Tyypillinen ilme. Hyvä, pieni pää. 
Kuono-osa jo hieman kuivunut. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Oikea-asentoiset eturaajat. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Runsas karva. Hyvät takaliikkeet. Hieman heittävät takaliikkeet. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VET ERI, VEK 2 
Hyväkokoinen, hieman pitkärunkoinen uros. Turhan pyöreä kallo. Korvat saisi olla korkeammalla. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Voimakas eturinta ja runko. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Runsas, hyvänlaatuinen karva. Liikkuu hyvin, mutta antaa 
matalaraajaisen vaikutelman. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VET ERI VEK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good size. Exc. feet but tends to be down on patterns. Nice headpiece. Nice earset. Nice prosternum. Good body. Tending to 
stand cowhocked. Attractive looking dog. Good tailset. Good plume. A free & easy mover. Displaying good breed qualities. 
Hyvän kokoinen. Erinomaiset jalat mutta taipumusta ranteiden taipumiseen. Hyvä pää. Hyvä korvienkiinnitys. Hyvä eturinta.  
Hyvä runko. Taipumusta seistessä pihtikinttuisesti. Miellyttävän näköinen uros.  Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä töyhtö.  Vapaat & 
helpot liikkeet. Tuo esille hyvin rotu ominaisuuksia. 
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, VET ERI, VEK 1, SA, PU S, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet ja luusto, selvä sukupuolileima. Hyvä pään muoto. Hieman ala-asentoiset korvat, tummat pienet silmät, 
tasapainoinen ylälinja. Hyvä häntä, hyvä rungon syvyys. Tasapainoisesti kulmautunut, hieman ulkokierteiset eturaajat mikä 
näkyy etuliikkeiden löysyytenä. Hyvä taka-askel. Hyvä karvanlaatu. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 years old & shown in the best condition & full of life. Beautiful coat & powerfull movement. A pleasure to see this dog. 
11 vuotias, esitetään parhaassa kunnossa ja elämää täynnä. Kaunis turkki ja voimakas liike. On ilo katsoa tätä koiraa. 
 
  



22	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Melkein 12 v. Erinomaisessa kunnossa, eritäin hyvän tyyppinen veteraani. Hyvät kulmaukset ja raajaluusto. Ikään liittyvästi 
kuivunut pää, jota näkee huulissa ja poskissa. Leveä purenta. Hieman lähekkäin sijaitsevat silmät. Matalahko korvien kiinnitys. 
Hyvä kaula. Oikeanmallinen runko. Sopivasti lonkalle nojaava häntä ja hännänpäässä rodulle tyypillinen koukku. Hieman 
periksiantaneet ranteet ja löysähköt etuliikkeet vihjaavat ikään. Runsas lämminsävyinen karvapeite. Mukava luonne. 
 
ARUNDINA BODPO LA 56240/07 narttu 
i. Body Rocks Wet Wet Wet e. Braeduke Bogo La 
kasv. Marjomaa Pertti ja Seppänen Jouni, Kirkkonummi 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VET ERI, VEK 1, SA, PN 2, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 v. Erittäin hyväntyyppinen sopusuhtaisesti rakentunut keskivahvalla raajaluustolla, mutta lihavassa kunnossa esitetty. Hyvät 
kulmaukset. Hieman löysyyttä kyynärpäissä ja ranteissa. Tummasilmäinen hyvin feminiininen pää. Liikkuvaiset ilmettä 
korostavat korvat. Hyvin täytetty kuono-osa. Ryhdikäs kaula. Kiinteä yläosa. Sopivasti kannettu häntä. Hieman liioiteltu 
koristehapsutus, muuten oikeanlaatuinen peitinkarva. Reipas olemus ja liikkeet. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Ikä alkaa näkyä suussa, hyvät tummat silmät. Aavistuksen alas kiinnittyneet korvat, hyvä 
kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, hieman pystyt lavat. Oikean mallinen rintakehä, polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. 
Hieman litteä häntä, erinomainen askelpituus. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VET ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
9 years old in splendid coat and hard muscular condition. Sweet feminine expression. Dark eyes. Well shaped hare feet. Good 
pigment. Rather upright on shoulder. Keen and energetic on the move, going well behind, a little close in front. Happy show 
girl. 
9-vuotias erinomaisessa turkissa ja hyvässä lihaskunnossa. Ihana feminiininen ilme. Tummat silmät. Hyvänmuotoiset 
jäniksenkäpälät. Hyvä pigmentti. Melko pysty lapa. Innokas ja energinen liikkeessä, hyvin takaa, hieman ahtaasti edestä. 
Iloinen show tyttö. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent size. Very nice in type. Correct bite. Correct set & carriage of tail. Good topline. Excellent coat. Good movement.  
Erinomainen koko. Erittäin kivan tyyppinen. Oikea purenta. Oikea hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä ylälinja. Erinomainen turkki. 
Hyvä liike. 
 
ARUNDINA GYALUM CHEMO EST01975/14 uros 
i. Arundina Amdo Karyol e. Fjordneck Golden Gardenia 
kasv. Marjomaa Pertti ja Seppänen Jouni, Kirkkonummi 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Lovely head shape, eyes are little big. Would like better pigment. Shoulders are good, good body. Adiquite hind quoters. 
Moving away is good towards toes out. Steady side action. 
Ihana pään malli, hieman isot silmät. Toivoisin paremman pigmentin. Hyvät lavat, hyvä runko. Riittävät takakulmaukset. Hyvät 
takaliikkeet, etuliikkeissä varpaat ulospäin. Vakaa sivuliike. 
 
ARUNDINA LHA AMA FIN22331/06 narttu 
I. Braeduke Spyanki E. Arundina Lha Lu  
Kasv. Jouni Seppänen & Pertti Marjomaa Kirkkonummi 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Utmärkt typ och storlek. Mycket feminin. Vackert huvud och uttryck. Lite lätta öron. Välkroppad och välvinklad. Lite lågt ansatt 
svans. Pigg och glad. Utmärkta rörelser. Vacker päls. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin feminiininen. Kaunis pää ja ilme. Hieman kevyet korvat. Hyvä runko ja kulmaukset. 
Hieman matalalle kiinnittynyt häntä. Reipas ja iloinen. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. 
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ARUNDINA NORBU SEBA 41375/04 narttu 
I. Habanas C’est Moi E. Chrystal Mountain Cindy’s Jewel  
Kasv. Jouni Seppänen & Pertti Marjomaa Kirkkonummi 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Utmärkt typ. Fina proportioner. Feminint huvud och uttryck. Utmärkt bett. Välkroppad och välvinklad. Härlig attityd. Pigga 
rörelser. Vacker päls. 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Erinomainen purenta. Hyvä runko ja kulmaukset. Ihana 
asenne. Reippaat liikkeet. Kaunis turkki. 
 
ARUNDINA PHUCEE AMBA 58340/10 uros 
i Arundina To Be Too Tasty e Chrystal Mountain Phucee Namba 
kasv Marjomaa Pertti & Seppänen Jouni, Kirkkonummi 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical head, body & expression. Good chest, back & angulations. Elegant movement. Excellent texture. 
Tyypillinen pää, runko ja ilme. Hyvä rintakehä, selkä ja kulmaukset. Elegantti liike. Erinomainen karvapeite. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Maskulin hane. Utmärkta proportioner. Bra skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Fin haka. Lite framskjuten 
skuldra. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Rör sig med fin resning och raskhet. Utmärkt päls. 
Maskuliininen uros. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Hyvä 
alaleuka. Hieman etuasentoinen lapa. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja reippaudella. 
Erinomainen turkki. 
 
BASBARTOO LUC EDELWEISS 56919/10 narttu 
i.P’Zazz Never Say Never e.Basbartoo Light Lucille 
Kasv. Keski-Saari Tarja,Vöyri 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra skalle. Välansatta öron. Ljusa ögon. Av smalnande nospartiet. Bra bett och 
pigment. Fin överlinje. Bra front och kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Päls ej i full blom. Stundtals välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvä kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Vaaleat silmät. Kevyehkö kuono-
osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä etuosa ja runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Ei täydessä turkissa. 
Liikkuu ajoittain hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
BASBARTOO LUC FABIEN 47423/13 uros 
i. Shandita’s Tru Finn e. Basbartoo Light Lucille  
kasv. Tarja Keski-Saari Virta, Lehmäjoki 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO EH 
Maskulin hane med något låg ställt intryck. Ett enkelt huvud. Bra skalle. Välansatta öron. Bra haka. Ok överlinje. Bra svans. 
Bra bröstkorg. Ok vinklar fram, något knappa bak. Fina tassar. Rör sig med fin raskhet och resning. Fin päls. Mycket glad och 
positiv. 
Maskuliininen uros, jonka antaa hieman matalan vaikutelman. Vaatimaton pää. Hyvä kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä 
alaleuka. Ok ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä rintakehä. Ok kulmaukset edessä, hieman niukat takana. Hyvät käpälät. Liikkuu 
hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Hyvä turkki. Hyvin iloinen ja positiivinen. 
 
BASBARTOO LUC FRETRICA 47428/13 narttu 
i. Shandita’s Tru Finn e. Basbartoo Light Lucille  
kasv. Tarja Keski-Saari Virta, Lehmäjoki 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI, NUK 3 
20 kk. Kookas. Ok mittasuhteet. Ikäisekseen hyvä lihaskunto. Narttumainen pää, jossa hyvä kallo-osa. Hieman kevyt kuono. 
Hyvät korvat. Silmät tulisi olla tummemmat. Hyvä alaleuka ja alapurenta. Hyvin kehittynyt rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. 
Karva vaihtumassa, oikea laatu. Kaunis häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Saisi liikkua tehokkaammin. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
21 Monate alte hübsche Hündin, korrektes Gebiss, typischer Kopf mit guten Proportionen, gutes Kinn, annehmbare 
Winkelungen, gute Untere-, leicht aufgewölbte Oberlinie, typischer Bewegungsablauf.  
21 kuukautta vanha sievä narttu, oikea purenta, tyypillinen pää, jossa hyvät mittasuhteet, hyvä leuka, hyväksyttävät 
kulmaukset, hyvä alalinja, hieman nouseva ylälinja, tyypilliset liikkeet.  
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Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO ERI NUK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
23 months. Good size. Pleasing feminine head. Would prefer eye darker. Ear placement excellent. Good muzzle, chin. Good 
front, bone, feet. Slight a tip and top topline. Excellent croup and tail. Angulations good front and rear. She has nicely balanced 
side move, elbows coming out in coming. 
23 kuukautta. Hyvä koko. Miellyttävä narttumainen pää. Toivoisin tummempia silmiä. Korvien sijainti erinomainen. Hyvä kuono, 
leuka. Hyvä edestä, luusto, käpälät. Ylälinja hieman nouseva. Erinomainen lantio ja häntä. Kulmaukset hyvät edestä ja 
takaosasta. Hieno tasapainoinen sivuliike, kyynärpäät ulkona etuliikkeissä.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen NUO ERI, NUK 3 
Hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttu, jolla hyvä pää ja ilme. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä runko. Takaosa voisi olla 
voimakkaammin kulmautunut. Hyvät, suorat eturaajat. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Kevyehkö pää. Vahva selkä, hyvin kiinnittynyt häntä. Varma-asentoiset takaraajat. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO EH, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää & ilme. Hyvin kulmautunut tiivis etuosa. Rintalasta saisi olla pidempi. Selkälinja hieman 
painunut lapojen takaa. Hyvä häntä & kiinnitys. Normaalit takakulmat. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Kapea alaleuka, 5 
alaetuhammasta. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 1 SA  
Käsiteltävissä 
Excellent size and proportions. Well shaped head and excellent expression. Nice dark eyes. Could have slightly less stop. 
Excellent bite. Proud head carriage. Well carried ears. Straight back. Excellent tail. Good angulation. Straight front legs. Good 
coat condition. Moves freely and parallel. Friendly character.  
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän mallinen pää ja erinomainen ilme. Kivat tummat silmät. Voisi olla hieman vähemmän 
otsapengertä. Erinomainen purenta. Ylpeästi kannettu pää. Hyvin kannetut korvat. Suora selkä. Erinomainen häntä. Hyvät 
kulmaukset. Suorat etujalat. Hyvä turkin kunto. Liikkuu vapaasti ja yhdensuuntaisesti. Ystävällinen luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Bra skalle och öron. Ljusa ögon. Litet tunnt nospartiet. Bra bett och 
pigment. Bra överlinje. Tunnt i kroppen. Goda vinklar. Päls ej i full blom. Bra tassar. Välgående. Utmärkt temperament. 
Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo ja korvat. Vaaleat silmät. Hieman kevyt 
kuono-osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Laiha rungoltaan. Hyvät kulmaukset. Ei täydessä turkissa. Hyvät käpälät. 
Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman korkearaajainen ja ilmava. Riittävän leveä purenta, oikealinjainen pää. Riittävän tummat silmät. Oikein kiinnittyneet 
korvat, joissa varsin niukat hapsut. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, hyvät etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä, 
niukahkot takakulmaukset. Hyvä häntä, liikkeessä takakorkea. Taka-askel saisi olla parempi. 
 
BELEGEREA IRONMAN 19862/13 uros 
i.Miliisn Quantum-Yatzi e. Candymoon Beayty Box 
kasv. Lepola Anne, Korkeakoski 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi  NUK ERI NUK3 
2 år, utm helhet, maskulint välformat huvud, bra nosparti, ngt runda ögon, aningen stora öron. Bra hals, tillräckligt bröstkorg. 
Kunde ha bättre markerad förbröst. Rör sig löst framme ifrån. Tillräcklig steg från sidan Aningen lågt avsagt svans.  
2 vuotta, erinomainen kokonaisuus, maskuliininen hyvin muodostunut kallo, hyvä kuono-osa, hieman pyöreät silmät, 
aavistuksen suuret korvat. Hyvä kaula, riittävä rintakehä. Voisi olla paremmin erottuva eturinta. Liikkuu löysästi edestä. Riittävä 
askel sivulta. Hieman alaskiinnittynyt häntä.  
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas korkeajalkainen uros, joka on kovin hoikassa kunnossa. Kapea runko. Raskas ja leveä pää. Tummat silmät. Oikein 
sijoittuneet mutta isot korvat. Hieno tasainen etuhampaiden rivi. Kovin käyrät eturaajat ja kapeat etuliikkeet. Hyvä ryhti. Hyvä 
ylälinja. Erinomaiset takakulmaukset. Karva on tänään kuivaa ja laineikasta ja ilmeisesti vaihtumassa.  
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Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea, melko kookas uros. Vahva uroksen pää. Tummat silmät. Hyvä pigmentti. 
Hyvä vahva alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Pysty lapa. Kevyt runko. Hyvä 
raajaluusto. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin kaikilta osin. Esiintyy kauniisti. Karvapeite ei parhaassa kunnossa 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO EH, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2-vuotias hieman kookas uros, joka esitetään tänään kovin karvattomassa kunnossa. Vahva luusto. Turhan voimakas pää. 
Hyvä hammasrivi. Aavistuksen laskeva kuononselkä. Hyvä hännänasento. Sopiva runko. Hyvä sivuliike. Edestä astuu ristiin 
turhan voimakkaasti. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
BELLEZZA'S AINA ILONA 25578/14 narttu 
i. Sippans Robbie Hello Sunshine e.Bellezza's Briljantiina 
kasv Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Correct head. Good body muscle. Correct in front. Correct downline. Movement and presentation must be better. 
Oikea koko. Oikeanlainen pää. Hyvä lihaksisto. Oikeanlainen etuosa. Hyvä alalinja. Liikkeiden ja esiintymisen tulisi olla 
parempia. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, JUN ERI, JUK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very pretty. Small in head. Nicely finished blund muzzle. Good forehand. Firm well-ribbed body with good topline & tailset. 
Moves soundly. Very smart in profile. 
Hyvin kaunis. Pieni pää. Hyvänmuotoinen tylppä kuono. Hyvä etuosa. Kiinteä hyväluustoinen runko, jossa hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Liikkuu tasaisesti. Hyvin kaunis profiili. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen NUO ERI, NUK 1, SA, PN 2, SERT, VARACACIB 
Ryhdikkäästi esiintyvä, hyvänkokoinen, nuori narttu. Oikeamuotoinen pää. Erittäin hyväasentoiset korvat. Hyvät tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvät mittasuhteet. Hieman tiukka-asentoinen häntä. Oikealaatuinen turkki. Terveet liikkeet. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Attractive feminine bitch of good size. Excellent head and expression. Level bite. Good reach of neck. Well angulated in front. 
Good length and depth of body. Strong hind quarters. Excellent movement. Correct coat and temperament. 
Viehättävä, feminiininen, hyvänkokoinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Suora purenta. Hyvä kaulan ulottuvuus. Hyvin 
kulmautunut edestä. Hyvä rungon pituus ja syvyys. Vahvat takakulmaukset. Erinomainen liike. Oikeanlainen turkki ja luonne. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska NUO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head, excellent bite. Well placed ears and eyes. Good topline. Low set tail, but carried correct. Well angulated. Good 
bones. Carrying a bit too much weight. Acceptable movements. Good coat. Would like her just a little bit shorter. 
Hyvä pää, erinomainen purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä ylälinja. Alaskiinnittynyt  häntä, mutta kannettu oikein. 
Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto. On hieman liian painava. Hyväksyttävät liikkeet. Hyvä turkki. Haluaisin, että hän olisi hieman 
lyhyempi. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful black and tan, well marked with beautiful shiny coat. Lovely head, eye and expression. Level bite. In very hard 
musculine condition. Well laid shoulder and good hind leg. Hind dew claws. Well laid shoulder. Excellent body. Excellent 
movement. Very strong and positive. Good topline. Feet could be tighter. 
 Kaunis hyvinmerkkautunut  musta tan merkein, jolla kaunis kiiltävä turkki.Ihana pää, silmät ja ilme. Tasapurenta. Kovassa 
lihaskunnossa. Hyvä viisto lapa ja hyvät takajalat. Takana kannukset. Hyvä viisto lapa. Erinomainen runko. Erinomainen liike. 
Erittäin vahva ja positiivinen. Hyvä ylälinja. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. 
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BELLEZZA'S BOH-EEMI 14343/06 uros 
i. Tuuling Chan Petrus e. Bellezza's Alexandriina 
Kasv. Huurinainen Aino-Inkeri, Kajaani  
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  VET ERI 1  VSP veteraani 
Käsiteltävissä 
9,5yrs. Charmin gold gentleman, who seems to like good food. Good head & expression. Enough forechest. Straight shoulder. 
Good body. Moves well. Good temperament. Nice coat.  
9,5 vuotta. Charmantti vanha herrasmies, joka selvästi pitää ruoasta. Hyvä pää ja ilme. Riittävä eturinta. Suorat lavat. Hyvä 
runko. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. Kiva turkki.  
 
BELLEZZA’S KOH-I-NOOR 42901/05 N 
i. Bellezza's Harlequin e. Lin Tse-Hsun Toscana 
kasv: Huurinainen Aino-Inkeri, Kajaani 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia VET-ERI, VEK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type, very expressive. In beautiful condition for age. Feminine head. Correct in skull. Needs a bit more stronger 
muzzle. Excellent neck and topline. Perfect body balance in movements. Excellent coat structure and volume. Beautiful 
temperament. 
Erinomainen tyyppi, erittäin vaikuttava. Kauniissa kunnossa ikäisekseen. Feminiininen pää. Oikea kallo. Pitäisi olla hieman 
vahvempi kuono. Erinomainen kaula ja ylälinja. Täydellinen rungon tasapaino liikkeessä. Erinomainen turkin rakenne ja määrä. 
Kaunis luonne.  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa,  VET ERI VEK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
10 years. Undershot bite. Correct head and expression. Correct topline. Coat in excellent condition. Strong bones. Excellent movement 
with much temperament. 
10 vuotta. Alapurenta. Oikeanlainen pää ja ilme. Oikeanlainen ylälinja. Turkki erinomaisessa kunnossa. Vahva luusto. Erinomainen liike 
suurella tempperamentilla. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VET ERI 2 SA   
Käsiteltävissä 
10 years old. Very nice  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. 
10 vuotta. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VET ERI, VEK 1, SA, PN 3, ROP-VET 
Erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Erinomainen runko. Hyvä häntä. Hyvä turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VET ERI; VEK 1, SA, ROP-VET 
Hyvin säilynyt, kookas 10 v narttu. Oikeamuotoinen kallo. Hieman laskeva kuonolinja. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Oikeat 
mittasuhteet. Hyväasentoinen häntä. Erinomainen temperamentti ja liikkeet. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  VET ERI 1 SA PN 2 ROP veteraani  
Käsiteltävissä 
10 years. Great old lady in good condition. Quite good head for the age. Good body & angulation. Moves like a youngster.  
10 vuotta. Upea vanha leidi hyvässä kunnossa. Aika hyvä pää ikäisekseen. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu kuin 
nuorukainen.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, VET ERI, VEK 1, SA, PN1, ROP, VET ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas. Erittäin hyvässä kunnossa oleva 10 vuotias veteraani. Erinomainen tyyppi & mittasuhteet. Kaunis ylälinja. Hyvä etu & 
takaosa. Hyvä häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Erinomainen karvanlaatu. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI 
Mycket god typ och helhet. Rejäl men feminin. Litet rund skalle. Välburna öron. Mörka, litet små ögon. Utmärkt pigment. Litet 
tunt nospartiet. Elegant topline. Bra kropp. Goda vinklar. Ovala tassar. Vacker päls. Välgående. Välbevarad. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Reilu, mutta feminiininen. Hieman pyöreä kallo. Hyvin kannetut korvat. Tummat, hieman 
pienet silmät. Erinomainen pigmentti. Hieman kevyt kuono-osa. Elegantti ylälinja. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Ovaalit 
käpälät. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin. Hyvin säilynyt. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
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Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VET ERI, VEK4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Ikä alkaa näkyä suussa. Erinomaiset tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Täyteläinen eturinta, hyvät etukulmaukset, melko voimakas rintakehä. Hyvä takakulmaukset, sopiva askelpituus. 
Hieman ulkokierteiset etukäpälät. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VET ERI, VEK2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10v. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, silmät, korvat. Voimakas rintakehä ja raajat. Erinomaiset kulmaukset. 
Hyvä turkki ja häntä. Jo epävakaat etuliikkeet. Hyvä askelpituus. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VET ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
10 years old. In excellent coat condition. Dark well shaped eyes, but rather widely spaced. A little too tall. Well laid shoulder. 
Good body and hind leg. She moved very well. Pasterns could be firmer. Good topline. Good show girl, who shows her 
proudly. 
10-vuotias. Erinomaisessa turkin kunnossa. Tummat, hyvänmuotoiset silmät, mutta melko leveällä. Hieman liian korkea. Hyvä 
viisto lapa. Hyvä runko ja takajalat. Hän liikkuu erittäin hyvin. Välikämmenet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä ylälinja. Hyvä show 
tyttö, joka esiintyy ylpeästi. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania  VET ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
A little bit narrow in muzzle. A little bit long underjaw. Nice eyes. Correct stop and skull. Perfect, level back. Correct tail. Good 
angulations. A little bit French front on the move. 
Hieman kapea kuono. Hieman liian pitkä alaleuka. Kivat silmät. Oikea otsapenger ja kallo. Täydellinen, suora selkä. Oikea 
häntä. Hyvät kulmaukset. Hieman ranskalainen etuosa liikkeessä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VET EH 2 
Looking very good for her age, slightly undershoot. Good angulation front & rear. She is top size. Close going away, narrow 
towards. Positive side action. 
Näyttää erittäin hyvätä ikäisekseen, kevyt alapurenta. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Koon ylärajalla. Liikkuu ahtaasti takaa, 
kapeasti edestä. Varmat sivuliikkeet.  
 
BELLEZZA’S MIRHAMI 42916/01 narttu 
i. Mavibos Kalimo e. Bellezza’s Ti-A-Ra 
Kasv. Huurinainen Aino-Inkeri, Kajaani  
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  VET EH 3 
Käsiteltävissä 
Almost 14 years. Old lady, that shows she has had a very good life. Good head with eyes full of wisdom. Enough angulated. 
Body for lady who love food. She deserve to stay in sofa and look at tv.  
Lähes 14 vuotias. Vanha leidi, josta näkee, että sillä on ollut hyvä elämä. Hyvä pää ja silmät täynnä viisautta. Riittävät 
kulmaukset. Runko leidin, joka rakastaa ruokaa. Se ansaitsee pysyä sohvalla katsomassa tv:tä.  
 
BELLEZZA’S PAD-MI-NA 14690/15 narttu 
i. Olazza Milord e. Bellezza’s Lorelai 
Kasv. Huurinainen Aino-Inkeri, Kajaani  
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely dark pigment and eyes. Good feet. Level bite. Rather long in body. Lovely ear frindges. Very good mover both in front 
and behind. Rather long in body. Topline can still firm. Not too happy today. Good for size. Very sweet character. 
Ihastuttava tumma pigmentti ja silmät. Hyvät käpälät. Tasapurenta. Melko pitkä runko. Ihastuttavat korvahapsut. Erittäin hyvä 
liike sekä edestä että takaa. Melko pitkä runko. Ylälinja voi vielä vakautua. Ei kovin iloinen tänään. Hyvänkokoinen. Erittäin 
ihana luonne. 
 
BELLEZZA’S PA-ELLA 49221/05 narttu 
i. Tuuling Chan Petrus e. Sol-Wa-Dalen's Mini 
kasv. Huurinainen Aino-Inkeri, Kajaani 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VET ERI, VEK 1, VSP-VET 
Kaunis veteraani, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä kaula. Sopusuhtainen runko. Niukat 
takakulmaukset. Erittäin hyvä turkinlaatu. Hieman taakse jäävä häntä. Liikkuu hyvin. 
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Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  VET ERI 2 SA PN 3 
Käsiteltävissä 
10 years but still in show condition. Good head & expression. Enough angulated. Good body. Moves well. Nice temperament.  
10 vuotta, mutta yhä näyttelykunnossa. Hyvä pää ja ilme. Riittävät kulmaukset. Hyvä runko. Liikkuu hyvin. Kiva luonne.  
 
BELLEZZA’S PENELOPE 25964/14 narttu 
i. Mango’s Nightwish e. Sakya’s My Bell-Ezza 
kasv. Huurinainen Aino-Inkeri, Kajaani 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN ERI, JUK 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Good position of teeth. Correct ears. Good neck. Good topline. Good tail. Correct movement. 
Oikean kokoinen. Hyvä purenta. Oikeanlaiset korvat. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, NUO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu, joka tällä hetkellä antaa hieman malataraajaisen vaikutelman. Hyvä pää. Kapea 
alaleuka, 5 alaetuhammasta. Tiivis erinomainen runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis etuosa. Liikkui sivulta erittäin 
hyvin, mutta valitettavasti tarvitsee lisää kehäharjoitusta, että kantaa häntänsä liikkeessä. 
 
BELLEZZA'S RUBY FI48836/13 narttu 
i. Bellezza's Kiasma e. Bellezza's Briljantti 
kasv. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen NUO H 
Hieman tuhdissa kunnossa esiintyvä narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Ei halua liikkeessä nostaa häntäänsä. Selvä 
sukupuolileima. Hyvä, täyteläinen kuono-osa. Tyypillinen ilme. Hyvä ylälinja, hyvä eturinta. Hyvät käpälät. Ei parhaassa 
karvapeitteessä. Hyvät takaliikkeet. Voisi liikkua edestä paremmin. Häntä ei nouse tänään ollenkaan liikkeessä. 
 
BELLEZZA’S TOFFEE 54271/12 uros 
i. Tashi-Gong Frezza e. Bellezza’s Tahiti 
kasv. Huurinainen Aino-Inkeri, Kajaani 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium size. Good temperament. Correct head. Good topline. Correct coat. Good downline. Balance and movement must be 
better. 
Keskikokoinen. Hyvä temperamentti. Hyvä pää. Hyvä ylälinja. Oikeanlainen turkki. Hyvä alalinja. Liikkeiden ja kokonaisuuden 
tulisi olla paremmat. 
 
BENDAFEIMS CRUISER 56635/10 uros 
i. Toyway Lalji e. Bendafeims Tricia 
kasv. Leiviskä Raija, Varjakka 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI, AVK 4, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Good body muscle. Good head. Correct in front and back. Correct movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä lihaksisto. Hyvä pää. Oikea etu- ja takaosa. Hyvät liikkeet. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Masculine. Excellent head. Correct muzzle. Black nose. Excellent in chest. Correct in front. Correct topline and tailsetting. A little 
bit too fat. Strong bones. Correct bite. Correct movement. 
4 vuotta. Urosmainen. Erinomainen pää. Oikeanlainen kuono. Musta kirsu. Erinomainen rinta. Oikeanlainen edestä. Oikeanlainen selkälinja 
ja hännänkiinnitys. Hieman lihava. Vahva luusto. Oikeanlainen purenta. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
BENDAFEIMS DESTINY 45818/11 narttu 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Bendafeims Tricia 
kasv. Leiviskä Raija, Varjakka 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO ERI, AVK 2, SA, PN 3 
Excellent type. Excellent skull and shape of eyes. Could have better under jaw. Beautiful neck. Soft back. Correct tail. 
Excellent fore chest. Well angulated from both ends. Excellent side movement. Excellent presentation and coat. 
Erinomainen tyyppi. Erinomainen kallo ja silmien muoto. Alaleuka voisi olla parempi. Kaunis kaula. Pehmeä selkä. Oikea 
häntä. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomaiset sivuliikkeet. Erinomainen esiintyminen ja turkki. 
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Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 2, SA, PN 3, VARASERT, VARACACIB 
2,5 v, kauniin ryhdikäs, oikealinjainen narttu. Erinomainen, pitkä rintakehä ja hieno eturinta. Hyvä raajaluusto. Kauniit, pitkät 
käpälät, joissa hieno hapsutus. Lavat voisivat olla viistommat, etuosa saa vielä tiivistyä. Hyvä takaosa ja häntä. Narttumainen 
pää. Kaunis ilme ja muoto. Hyvä kuononvahvuus ja purenta. Hyvä alaleuan vahvuus. Lupaava karva. Liikkuu hieman löysästi 
edestä. Kaunis sivuaskel. Riittävästi ryhtiä ja ylälinjan jäntevyyttä. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO ERI, AVK 1, SA PN 3, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen narttu. Hyvä pää, kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi. Hyvä ilme. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. 
Selkälinja laskee hieman lapojen takaa. Hyvä häntä ja hännänkiinnitys. Hyvä runko ja takaosa. Liikkui vaivattomasti pitkällä 
askeleella. 
 
BENDAFEIMS FINETTA FI50160/14 narttu 
i. Toyway Xenotero e. Bendafeims Clemency 
kasv. Raija Leiviskä, Varjakka 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  PEK 1, KP, ROP-PEN 
Very promising. Excellent proportions and bones. Lovely head. Correct bite. Excellent neck, topline and tail. Well developed 
chest. Correct angulations. Easy movement. Lovely coat. 
Hyvin lupaava. Erinomaiset mittasuhteet ja luusto. Ihana pää. Oikea purenta. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Hyvin 
kehittynyt rinta. Oikeat kulmaukset. Helpot liikkeet. Ihana turkki. 
 
BENDAFEIMS E-DU 58754/12 uros 
i. Toyway Xenotero e. Bendafeims Baquetta 
kasv. Leiviskä Raija, Varjakka 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium strong. Good temperament. Correct coat. Legs in front a little open and soft. Correct downline. Movement must be 
better. 
Keskiraskas. Hyvä temperamentti. Oikeanlainen turkki. Etujalkojen asento on hieman avoin ja pehmeä. Hyvä alalinja. 
Liikkeiden tulisi olla paremmat. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO EH 
2,5 v, jäntevä, nuori uros, jolla oikeat linjat. Rintakehän tulisi olla pidempi. Hyvä luusto ja käpälät. Kovin suora etuosan rakenne 
ja saa vielä tiivistyä. Kauniit, pitkät käpälät. Hyvä takaosa. Hyvä uroksen pää. Hyvä ilme ja korvienkiinnitys. Hyvä kuono ja 
purenta. Erinomainen karvanlatu. Kovin löysät kyynärpäät ja askelpituus lyhyt. Voisi säilyttää ylälinjan ja ryhdin paremmin. 
Miellyttävä luonne. 
 
BENEVOLOS EVENING STAR 10093/15 narttu 
i.Down-Goblin Fernando e. Arundina Bodpo La 
kasv. Astrid Sundberg 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN 3, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan rotutyypillinen narttupentu. Kerrassaan ihastuttava pää, kauniit tummat silmät, hyvin 
asettuneet korvat. Hyvä kuono. Vahva kaunis alaleuka, joka voisi olla hivenen leveämpi. Hieno ylälinja ja hännänkiinnitys. Vielä 
kovin kevyt rintakehä ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva raajaluusto. Lupaava kaunis karvapeite. 
Liikkuu ryhdikkäästi, vielä hieman holtittomasti edestä, erinomaisesti takaa. Esiintyy erinomaisesti, lupaava. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola PEK 1, KP, ROP-PENTU  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Hündin noch in Entwicklung. Korrektes Gebiss. Gut getragene Ohren. Fester Knochenbau. Typischer Gang. Haarkleid noch in 
Entwicklung.  
Vielä kehitysvaiheessa oleva narttu. Oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Tiivis luusto. Tyypillinen liike. Turkki vielä 
kehitysvaiheessa.   
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, PEN2 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
8 months. Please in type. Of good size. Attractive femine head. Lovely eye and expression. Ears good size, well-placed. She 
has good bone and feet. Nice reach of neck. Good topline, slightly croup. She has nicely balanced side case, little loose in 
front. 
8 kuukautta. Miellyttävä tyypiltään. Hyvän kokoinen. Viehättävä narttumainen pää. Kauniit silmät ja ilme. Korvat hyvän kokoi-
set, hyvin sijoittuneet. Hänellä on hyvä luusto ja jalat. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja, lantio hieman. Kauniin tasapainoinen 
sivuprofiili, hieman löysä edestä. 
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Mikkeli 25.7. Paavo Mattila PEK 3, KP 
Erinomainen pentu. Kaunis pää, ilme ja korvat. Erittäin hyvä kaula. Erinomainen runko ja hyväasentoiset raajat. Erittäin 
lupaava karvapeite. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice balanced & proportions. Lovely head & expression. Excellent ears and tail. Good depth & width to chin. Enough neck. 
Balanced angulations. Good feet. Keeps outline on move. Has lovely typical carriage with reach and drive. 
Hyvin tasapainoinen ja hyvät mittasuhteet. Ihastuttava pää ja ilme. Erinomaiset korvat ja häntä. Hyvä leuan syvyys ja leveys. 
Riittävä kaulan pituus. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Säilyttää ryhtinsä liikkeessä. Kantaa itsensä hyvin 
liikkuessaan hyvällä askeleella ja tempolla. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska PEN 3 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine puppy. Excellent type and substance. Moves and shows well. 
Feminiininen pentu. Erinomainen tyyppi ja rakenne. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska PEN 1 KP ROP PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head and expression. Good bite. Well marked 
 stop. Correct ear placement. Well placed eyes. Good size and colour. Good neck. topline and tailset. Correct bone and feet. 
Correct body and coat. Very promising. 
Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Hyvin merkkautunut  otsapenger. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvin sijoittuneet silmät. Hyvä 
koko ja väri. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Oikeanlainen luusto ja käpälät. Oikeanlainen runko ja turkki. Erittäin 
lupaava. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopiva koko. 9 kk vanha juniori. Tyypikäs ääriviivoiltaan ja sievä ilme, hyvä ryhti. Oikeanlaatuinen silkkinen karvapeite tulossa. 
Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk ikäinen hyvin kaunispäinen ja –ilmeinen narttu, jolla oikean vahvuinen raajaluusto. Lupaava turkki. Hyvä kaula ja ylälinja 
ja hännän asento. Rintakehä saisi olla parempi. Etuliikkeet saavat vakiintua. Liikkuu sivusta hyvin. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk. Vielä kehitysvaiheessa ja hentoluiselta vaikuttava, hento narttu, jolla hyvin lyhyt rintakehä. Rungon eteen asettautuneet 
etujalat, jotka ranteistaan eri suuntiin kääntyvät ja antavat kierteisen, lyhyen etuaskeleen. Hyvät takakulmaukset. Aavistuksen 
kapea takaliike. Tummasilmäinen, hyvin feminiininen pää, jossa suurehkot korvat. Kapea alaleuka ja kolmionmuotoisesti 
sijaitsevat alaetuhampaat häiritsevät ilmettä. Ryhdikäs kaula. Hyvin kannettu häntä. Erinomainen karvanlaatu. Taitavasti 
esitetty. 
 
BENEVOLOS STARDUST  10096/15 narttu 
i.Down-Goblin Fernando e. Arundina Bodpo La 
kasv. Astrid Sundberg 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Aivan ihastuttava, mittasuhteiltaan rodunomainen narttupentu. Äärimmäisen kaunis nartunpää. Hieno pigmentti, täydellinen 
purenta. Upea ylälinja ja hännänkiinnitys. Vielä kevyt eturinta ja rintakehä. Liikkuu erinomaisella ryhdillä vielä hieman 
holtittomasti edestä, erinomaisesti takaa. Kaunis lupaava karvapeite. Lupaava pentu. Erinomainen esiintyminen. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, PEN1 KP VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
8 months old. Lovely type. Very pleasing topline. Attractive femine head with nice eye and expression. She has good bone and 
feet just stands little crooked. She has lovely topline and tailplacement. Angulations good front and rear. Excellent tempera-
ment. She has nicely balanced side case, could be cleaner towards. 
8 kuukautta. Viehättävä tyypiltään. Erittäin miellyttävä ylälinja. Viehättävä narttumainen pää jossa on hyvät silmät ja ilme. Hyvä 
luusto ja seistessä käpälät vain hieman kierossa. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Kulmaukset hyvät etu- ja takaosasta. 
Erinomainen temperamentti. Kauniisti tasapainottunut sivulta, voisi olla puhtaampi etuliike. 
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Mikkeli 25.7. Paavo Mattila PEK 2, KP 
Erittäin kaunis pentu. Kaunis, ilmeikäs pää. Erittäin hyvä purenta. Erinomainen kaula. Tyylikäs ylälinja. Erinomainen runko. 
Hyvin kulmautuneet raajat. Erinomainen karva. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, PEN 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good length of leg. Attractive head & eye. Good stop. Uses her ears. She´s fenimine but skull a little broad. Shoulder ok. Good 
tailset. Nice free mover. Just needs to drop in her rear a little. Would prefer her a little less long. 
Hyvä jalkojen pituus. Viehättävä pää ja silmät. Hyvä otsapenger. Käyttää korviaan. Feminiinimen, mutta kallo on hieman leveä. 
Olkapäät ok. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä vapaa liike. Takaosan tulisi olla matalammalla. Toivoisin hieman vähemmän pituutta. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska PEN 2 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch.Good for size and type. Lovely head. Moves well. 
Feminiininen narttu. Hyvänkokoinen ja -tyyppinen. Ihastuttava pää. Liikkuu hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska PEN 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head, excellent bite. Well placed eyes and ears. Good neck. Good topline. Correct tailset. Good forechest and depth of 
chest. Would like more muscle in the rear.  Good coat. Very promising. 
Hyvä pää, erinomainen purenta. Hyvin sijoittuneet silmät ja korvat. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Oikeanlainen hännänkiinnitys. 
Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Haluaisin enemmän lihaksia taakse. Hyvä turkki. Erittäin lupaava. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk ikäinen erinomaiset mittasuhteet omaava hyvin kaunispäinen ja –ilmeinen narttu, jolla hyvä leveä alaleuka. Oikea 
turkinlaatu. Rintakehä saisi olla pidempi ja polvikulma hieman voimakkaampi. Pyörittää liikkeessä ajoittain hieman selkäänsä. 
Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  JUN ERI 2 
Very good looking young bitch. Very good in type and size. Beautiful head. Good placed ears. Good underjawn. Dark eyes. 
Good expression. Very good topline. Good forechest, very good ribs. Typical front. Good muscle and angulations behind. Very 
nice coat. Very good movement. Nice temperament.  
Erittäin hyvältä näyttävä nuori narttu. Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Kaunis pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä alaleuka. Tummat 
silmät. Hyvä ilme. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja erittäin hyvät kylkiluut. Tyypillinen etuosa. Hyvät lihakset ja kulmaukset 
takana. Erittäin kiva turkki. Erittäin hyvät liikkeet. Kiva luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   JUN ERI 3 
Käsiteltävissä 
Very feminine,nice size. Beautifull skull, but eyes are running a bit too much. Correct teeth. Good neck, not too long. Perfect 
coat, of silky texture. Nice tailset. Would prefer more angulated behind. Nicely angulated in front. Moves very sound behind, 
typical in front. Show very well.  
Erittäin naisellinen, kiva koko. Kaunis kallo, mutta silmät vuotavat hieman liikaa. Oikeat hampaat. Hyvä kaula, ei liian pitkä. 
Täydellinen turkki silkkistä laatua. Kiva hännän kanto. Toivoisin enemmän takakulmauksia. Kivasti kulmautunut edestä. Liikkuu 
erittäin tasapainoisesti takaa, tyypillisesti edestä. Esiintyy erittäin hyvin.  
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto. Hieman leveä purenta, kauniit tummat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat, miellyttävä ilme. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva eturinta, melko pystyt lavat. Oikeanmallinen rintakehä, takakulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat. Hyvä häntä, oikea askelpituus. Vispaa melko voimakkaasti edestä. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good mouth. Well shaped head. Dark eyes and pigment. Nostrils could be larger. Good feet. Well laid shoulder. In excellent 
coat condition.Good brisk mover. Well balanced. Lovely size and type. Tail carriadge could be higher. A smart show girl. 
Hyvä suu. Hyvänmuotoinen pää. Tummat silmät ja pigmentti. Sieraimet voisivat olla isommat. Hyvät käpälät. Hyvin asettunut 
lapa. Erinomaisessa turkissa. Hyvä, reipas liike. Hyvin tasapainoinen. Ihana koko ja tyyppi. Hännäkanto voisi olla korkeampi. 
Tyylikäs show tyttö. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 KK. Aavistuksen lyhyet mittasuhteet nartuksi. Kaunis pää, silmät ja korvat. Oikea purenta. Kovin lyhyt rintalasta. Sopiva 
raajaluuston vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset edessä, niukat takana. Hyvä turkki ja häntä. Ahtaat takaliikkeet ja epävakaat 
etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
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BENEVOLOS STARLIGHT 10095/15 narttu 
i.Down-Goblin Fernando e. Arundina Bodpo La 
kasv. Astrid Sundberg 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikean kokoinen, mittasuhteiltaan oikea narttupentu. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä vahva alaleuka. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Vielä kovin kapea rintakehä. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva raajaluusto. Vaikuttaa 
liikkeessä takakorkealle. Liikkuu edestä huolimattomasti, takaa ahtaasti. Lupaava kaunis karvapeite. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good muzzle with lovely mouth, depth and width to chin. Good proportions. Would prefer her little more feminine looking in 
head. Good neck, topline and feet. Would prefer a little more angulation in the hock. Moves well in profile with nice carriage. 
Hyvä kuono-osa, jossa ihastuttava suu sekä leuan syvyys ja leveys. Hyvät mittasuhteet. Toivoisin hieman feminiinisemmän 
pään. Hyvä kaula, ylälinja ja käpälät. Toivoisin hieman paremmat takakulmaukset. Liikkuu profiilistaan hyvin, kantaen hyvin 
itsensä. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska PEN 4 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch. Lovely head and expression. Good body. Good side movements, a bit narrow coming and going. Shows well. 
Feminiininen narttu. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä vartalo. Hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat etu- ja takaliikkeet. Esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska PEN 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head, excellent bite. Well placed ears and eyes. Good topline and tailset. Would like a bit more substance in body. 
Acceptable front legs. Hocks should be more level. Good coat. Movement should be stabilising front and rear. Promising. 
Hyvä pää, erinomainen purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Haluaisin enemmän 
massaa runkoon. Hyväksyttävät etujalat. Kintereiden pitäisi olla tasaisemmat. Hyvä turkki. Liikkeiden pitäisi olla vakaammat 
edestä ja takaa. Lupaava. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk. Erinomainen ilme. Sopiva luusto. Lupaava oikeanlainen turkki. Rintakehä saisi olla pidempi. Riittävät takakulmaukset. 
Erinomainen hännän asento. Liikkuu sivusta hyvin, esitetään hyvin. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN ERI, JUK 1, SA, ROP-JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head & expression. Correct bite. Dark eyes. Good earset. Good topline, chest & angulation. Good tailset & -carriage. 
Moves well. Good texture. 
Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä korvien asento. Hyvä ylälinja, rintakehä ja kulmaukset. Hyvä 
hännänkiinnitys ja -kanto. Liikkuu hyvin. Hyvä karvapeite. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Söt huvuduttryck. Välburna öron. Mörka ögon. Kunde varit mer utfyllt 
under ögonen. Bra bett och pigment. Vacker hals. Bra rygg. Välburen svans. Tillräcklig kropp. Tillräckliga vinklar. Litet runda 
tassar. Bra pälskvalitet. Rör sig väl, men kunde ha bättre steglängd. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Suloinen pään ilme. Hyvin kannetut korvat. 
Tummat silmät. Voisi olla täyttyneempi silmien alta. Hyvä purenta ja pigmentti. Kaunis kaula. Hyvä selkä. Hyvin kannettu 
häntä. Riittävä runko. Riittävät kulmaukset. Hieman pyöreät käpälät. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin, mutta askelpituus voisi 
olla parempi. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Melko voimakas alapurenta, melko kapea alaleuka. Kauniit tummat silmät, oikein 
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi. Hieman pystyt lavat. Oikean mallinen 
rintakehä, valitettavan niukasti kulmautuneet takaraajat, hieman litteä häntä. Melko ulkokierteiset takakäpälät, riittävä 
askelpituus. Vispaa voimakkaasti edestä. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good mouth. Lovely feminine expression. Dark pigment on eye. Good finished foreface. Good shoulder and hind leg. Just a 
little too tall. Steady mover a little close both front and behind. Charming temperament. 
Hyvä suu. Ihana feminiininen ilme. Tumma silmien pigmentti. Hyvin täyttynyt kuono. Hyvä lapa ja takajalat. Hieman liian 
korkea.  Vakaa liike, hieman ahdas sekä edestä että takaa. Viehättävä luonne. 
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Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
12 months. Top size. Good proportions. Needs a little more rear angulations. Very good head. Rear action little close. 
12 kuukautta. Koon ylärajalla. Hyvät mittasuhteet. Tarvitsee hieman enemmän takakulmauksia. Erittäin hyvä pää. Takaliike 
hieman ahdas. 
 
BENEVOLOS TWINKLE STAR 10094/15 narttu 
i.Down-Goblin Fernando e. Arundina Bodpo La 
kasv. Astrid Sundberg 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN 4, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä oleva mittasuhteiltaan oikea, sopivankokoinen narttupentu. Hyvä pieni kallo, tummat silmät, hyvä purenta. 
Kaunis musta pigmentti, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Ikäisekseen riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 
Sopiva raajaluusto. Liikkuu rodunomaisesti, itsetietoisesti ja ryhdikkäästi. Kaunis lupaava karvapeite. Hieno esiintyminen. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Erittäin kaunis pentu. Kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä kaula. Sopusuhtainen runko. Erittäin lupaava karva. Kaunis häntä. 
Hyvät liikkeet. Miellyttävä käytös. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, PEN 3, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely proportions and balance. Excellent mouth. Good depth & width of chin. Lovely eye & ears. Very well constructed with 
excellent tail, neck and topline. Has a very heavy puppucoat at the moment, but when mature should give a very beautiful out 
line. Moves very well. 
Ihastuttavat mittasuhteet ja tasapaino. Erinomainen suu. Hyvä leuan syvyys ja leveys. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä rakenne, 
jossa erinomainen häntä, kaula ja ylälinja. Tällä hetkellä raskas pentuturkki, mutta kun kehittyy niin saa kauniin ulkomuodon. 
Liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen PEK 1, KP, VSP 
Kookas narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, hyvät korvat. Ryhdikäs kaula. Selkä voisi olla suorempi. 
Lupaava runko ja sopiva raajaluusto. Kaunis häntä. Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Lupaava karva. Liikkuu 
kauniilla ryhdillä, mutta ahtaasti takaa. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size and proportions. Feminine head of excellent size. Well set ears. Lovely expression. Nice lenght of neck. Strong 
topline. Nice tailset. Would like some more forechest. Good bone, feet could be longer. Well angulated both ends. Drops a bit 
in outline when moving. Propably due to far too little muscles allover. Excellent coat quality and temperament. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen, erinomaisen kokoinen pää. Hyvin asettuneet korvat. Ihana ilme. Hyvä kaulan pituus. 
Vahva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Toivoisin enemmän eturintaa. Hyvä luusto, käpälät voisivat olla pidemmät. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Menee hieman kokoon liikkuessa. Johtuu todennäköisesti kauttaaltaan vähäisestä 
lihasmassasta. Erinomainen turkinlaatu ja luonne. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
9 m. Very nice female. Excellent body proportions. Nice outline. Correct feminine head. Super bite. Front could be better. Well 
set tail. Correct ribcage for age. Nice forechest. Shoulder blade could be better placed. Excellent angulations. Lovely coat. 
Correct movement. Nice temperament. 
9 kk. Erittäin miellyttävä narttu. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvät ääriviivat. Oikeanlainen narttumainen pää. Superhyvä 
purenta. Etuosa voisi olla parempi. Hyvin asettunut häntä. Iälle oikeanlainen rintakehä. Hyvä eturinta. Lapa voisi olla paremmin 
asettunut. Erinomaiset kulmaukset. Ihana turkki. Oikeanlaiset liikkeet. Mukava luonne. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt kaunis juniori. Sievä ilme. Erinomainen purenta. Hyvin kulmautunut edestä. Ihastuttava 
ylälinja ja häntä. Tarmokkaat liikkeet. Hyvä turkki. Lupaava. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI, JUK 1, SA, PN 1, SERT, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk ikäinen hyvin viehättävä nuori narttu, jolla kaunis pää ja ilme. Erinomainen suu. Erinomainen oikealaatuinen turkki. Oikea 
luuston vahvuus. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja. Rintakehä saisi olla pidempi. Liikkuu erinomaisesti ja suunnasta. Esiintyy 
erittäin hyvin. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN ERI, JUK 3 
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Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk. Erinomaista tyyppiä, sopusuhtainen. Vielä kokemusta vaille ja pyytämällä liikkeitä esittävä juniorinarttu. Hyvät 
kulmaukset. Sopivasti yhdensuuntaiset etujalat. Ikään nähden hyvin kehittynyt oikeanmallinen rintakehä. Vielä kehittymässä, 
hyvin feminiini pää. Leveä ja suora purenta. Sopivasti huulia. Tummat silmät. Hieman korkealle kohoavat, pienet korvat. 
Ryhdikäs kaula. Kiinteä yläosa. Hyvin kannettu häntä. Turkissa vielä pentumaista villavuutta. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
12 months. Lovely sized & proportions. Very good head & eyes. Just a little long for perfect balance. Good mover. 
12 kuukautta. Ihana koko & mittasuhteet. Erittäin hyvä pää & silmät. Vain hieman pitkä ollakseen täydellisen tasapainoinen. 
Hyvä liike. 
 
BERGRABBEN’S ABUNDANTIA SE30903/2011 narttu 
i. Farsan På Bergrabben Av Elberget e. Sagaland’s Xara 
Kasv. Sörensen Gunvor & Sigur, Ruotsi 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   AVO EH 4  
Käsiteltävissä  
Very good for  breed type. Good in foreface & scull. Well set ears. Eyes could be little cleaner. Good neck. A little out at 
elbows. Heavy over the shoulder. Good topline. Well set tail. Moving little close behind. Very wide at elbows front. Needs 
cleaner action. Excellent coat.  
Erittäin hyvä rotutyyppi. Hyvä kuono ja kallo. Hyvin asettuneet korvat. Silmät voisivat olla puhttaammat. Hyvä kaula. Hiema 
ulkonevat kyynärpäät. Raskas lapojen kohdalta. Hyvä ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Hyvin 
leveästi edestä. Tarvitsee puhtaammat liikkeet. Erinomainen turkki.  
 
BERTTA 22717/15 narttu 
i. Annastiina Kar-Kasimir e. Ziestan Petula 
kasv. Haapaniemi Tiina, Peltola 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK3 
Tik med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron med fina fransar. Mörka, välformade ögon. För dagen med 
störande defekt i ena ögat. Mycket fint nosparti. Utmärkt haka. Fin överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. För dagen i 
mycket högt hull. Rör sig med fint, raskt steg. Mycket fina tassat och fransar. Ok päls. Behöver mer träning i ringen. 
Narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys ja hyvät hapsut. Tummat, hyvänmuotoiset 
silmät. Tänään toisessa silmässä häiritsevä vaiva. Erittäin hyvä kuono-osa. Erinomainen alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen 
häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Tänään hyvin ylipainoinen. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Erittäin hyvät käpälät ja 
hapsut. Ok turkki. Tarvitsee enemmän kehäharjoitusta. 
 
 
BETSY BEEN DRAAMA 13943/14 narttu 
i. Raigomillin Nalle Luppakorva e. Onnenarkin Valttikerttu 
kasv. Jutta Puisto, Kannus 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN ERI, JUK 2, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium strong. Nice head. Correct topline. Correct downline. Normal temperament. Correct movement. 
Keskiraskas. Hyvä pää. Oikeanlainen ylälinja. Hyvä alalinja. Normaali temperamentti. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen NUO EH, NUK 4 
Hieman tottumattomasti esiintyvä, vielä kesken kehityksen oleva, nuori narttu. Alaleuan tulee vahvistua. Raajat voisivat olla 
kulmautuneemmat. Hieman lyhyt rintakehä. Rungon tulee vahvistua. Hyväasentoinen, hieman matalalle kiinnittynyt häntä. 
Oikealaatuinen, vielä hieman lyhyt turkki. Liikkuu lyhyellä askeleella. Tarvitsee aikaa ja kehätottumusta. 
 
 
BETSY BEEN PARODIA 13942/14 narttu 
i. Raigomillin Nalle Luppakorva e. Onnenarkin Valttikerttu 
kasv. Jutta Puisto, Kannus 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO EH 
Hyvänkokoinen, vahvarunkoinen narttu. Hyvämuotoinen kallo. Hieman lyhyt kuono. Oikea-asentoiset korvat. Hyvät 
kulmaukset. Melko tynnyrimäinen rintakehä. Hyväasentoinen häntä. Oikealaatuinen turkki. Terveet liikkeet. Esiintyy 
rauhallisesti. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
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Hyväntyyppinen narttu. Kaunis pää & ilme. Riittävät kulmaukset edestä. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä 
ylälinja ja runko. Hyvä häntä & kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkui kauttaaltaan suht hyvin. Hyvälaatuinen karva. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra skalle. Välburna öron. Litet kort nospartiet. Bra bett och pigment. Mörka ögon. 
Tillräcklig hals. Välburen svans. Bra kropp. Goda vinklar. Ovala tassar. Litet kraftig päls. Välgående men kunde ha bättre 
steglängd. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvä kallo. Hyvin kannetut korvat. Hieman lyhyt kuono-osa. Hyvä 
purenta ja pigmentti. Tummat silmät. Riittävä kaula. Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Ovaalit käpälät. 
Hieman voimakas turkki. Liikkuu hyvin, mutta askelpituus voisi olla parempi. Erinomainen luonne. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, NUO EH, NUK1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vajaa 2 v. Oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää, silmät, korvat, purenta ok. Rintakehä kevyehkö ja vähän lyhyt. Lyhyet käpälät. 
Melko hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Turkissa karkeutta. Epävakaat etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
BHU LAEN'S AIN'T GOT YOU 59271/12 narttu 
i. Olazza Milord e. Kiiramanna Alexandra 
kasv. Mari Nieminen, Viljakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VAL EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Up to size. A little broad in skull. Good earset, dark eye, chin. Outline is a little unbalanced, a 
little high in leg and short in neck. Excellent topline and tailset. Good coat. A little unsettled today. And prefer a little more rear 
drive.  
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Koon ylärajoilla. Hieman leveä kallo. Hyvä korvien sijainti, tummat silmät, alaleuka. 
Ääriviivoiltaan hieman epätasapainoinen, hieman korkearaajainen ja lyhyt kaula. Erinomainen ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä 
turkki. Hieman epävakaa tänään. Ja toivoisin hieman enemmän työntöä taka-askeleeseen. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen VAL-ERI, VAK-1, SA, PU-1, ROP 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas narttu, kuitenkin narttumainen. Hyvä alaleuka. Leveä ja tasainen alahammasrivi. Hieman alas kiinnittyneen melko isot 
korvat. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Korkealle kiinnittynyt tuuhea häntä. Hyvin täyttynyt eturinta. Hyvä rintakehän syvyys ja 
tilavuus. Lyhyt sääriluu. Kaunis ja hyvänlaatuinen karva.  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Ganska stor tik med bra proportioner. Vackert huvud. Utmärkt bett. Välkroppad. Litet navelbrock. Tillräckliga vinklar. Utmärkta 
rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Melko suuri narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Erinomainen purenta. Hyvä runko. Pieni napatyrä. Riittävät 
kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL EH 
Larger size strong bitch. A very good head, but slightly wrinkled in muzzle. Too undershot. Longer body. Very good front 
angulations. Slightly lacking rear angulations. Moves well. 
Iskokoinen, vaha narttu. Erittäin hyvä pää, mutta hieman ryppyjä kuonossa. Liikaa alapurentaa. Pitkä runko. Erittäin hyvät 
etukulmaukset. Takakulmauksia puuttuu hieman. Liikkuu hyvin. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Bald 3 J. alte kräftige Hündin, sehr starkes Vorbiss, kräftiges Kinn, sehr kurzer Fang mit Falten, gute Augen & Ohren, mäβig 
gewinkelt vorne & hinten, gute Obere- & Unterlinie, steht sehr gut im Futter, in der Bewegung fällt sie etwas auf die Vorhand.  
Pian kolmevuotias voimakas narttu, erittäin voimakas alaputenta, voimakas leuka, erittäin lyhyt kuono, jossa ryppyjä. Hyvät 
silmät ja korvat, kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä ylä- & alalinja, erittäin tukevassa kunnossa, putoaa liikkeessä 
hieman eteen.  

 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions in outline. Dark eye. Head a little wide and could use ears better. Good neck, topline and ears. Well 
constructed. Moves well. Would prefer her a little more elegant. 
Ääriviivoiltaan hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Pää hieman leveä ja voisi käyttää korviaan enemmän. Hyvä kaula, ylälinja ja 
korvat. Hyvä rakenne. Liikkuu hyvin. Toivoisin enemmän eleganssia. 
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BHU LAEN'S APOLLO MEDLEY 59273/12 uros 
i. Olazza Milord e. Kiiramanna Alexandra 
Kasv. Nieminen Mari, Viljakkala  
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen AVO-ERI, AVK-1 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookkaanpuoleinen ryhdikäs uros. Tuuhea turkki saa sen näyttämään todellisuutta raskaammalta. Koira on myös tanakassa 
kunnossa. Hyvä pää, tummat silmät, melko isot korvat. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehän syvyys, pituus ja tilavuus. Hieman lyhyt 
sääriluu ja kapeat takaliikkeet. Varma rauhallinen käytös. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Erittäin hyväntyyppinen, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Hyvä kallo. Toivoisin paremman kirsupigmentin. Hyvä 
leveä, syvä alaleuka. Hyvä yllinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Toivoisin enemmän 
eturintaa. Sopiva raajaluusto. Vahva runko. Silkkinen runsas karvapeite hapsuineen. Liikkuu hyvin sivulta ja edestä, ahtaasti 
takaa. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 1, SA, PU 2, SERT  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Sehr attraktiver Hund mit korrektem Gebiss. Gut getragene Ohren. Schöne Obere- und Unterlinie. Typischer Gang. Gut 
getragene Rute. Schöne Präsentation im Ring.   
Hyvin miellyttävä uros, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Kaunis ylä- ja alalinja. Tyypillinen liike. Hyvin kannettu häntä. 
Esitetään kauniisti kehässä.   
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP 
Käsiteltävissä  
Masculine, well balanced, should not be bigger. Excellent body. Beautiful head proportions. Well placed ears and eyes. 
Excellent muzzle and bite. Proudly carried neck. Good topline. Beautiful tail. Well angulated front and rear withe excelletn 
bones and feet. Moves with drive. Beautiful coat.  
Urosmainen, hyvin tasapainoinen, ei saisi olla isompi. Erinomainen runko. Kauniit pään mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat 
ja silmät. Erinomainen kuono ja purenta. Ylpeästi kannettu kaula. Hyvä ylälinja. Kaunis häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa sekä erinomainen luusto ja tassut. Liikkuu draivilla. Kaunis turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Reslig hane av utmärkt typ. Välformat huvud. Bra öron & ögon. Bra noskuddar & bett. Tillräckligt förbröst. Fin front. Bra hals & 
skuldra, bröstkorg djup & längd. Välansatt svans. Välvinklad bak. Lovande tass attribut. Rör sig lite tätt bak. Väl fram & sidan. 
Reilun kokoinen uros, erinomainen tyyppi. Hyvin muodostunut pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä kuono-osa ja purenta. Riittävä 
eturinta. Hieno etuosa. Hyvä kaula, eturinta, rintakehän syvyys ja pituus. Hyvin asettunut häntä. Hyvät takakulmaukset. 
Lupaavat käpälän hapsut. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvin edestä ja sivusta. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions, but coat a little heavy and texture could be better. Skull a little too rounded and ears could have a little more 
lift. Dark eye. Good muzzle with good width to chin. Well balanced and constructed. Good topline. Very sound mover. Moves 
very well in profile, but would prefer better expression and less coat. 
Hyvät mittasuhteet, mutta hieman liikaa turkkia ja turkin laatu voisi olla parempi. Kallo hieman liian pyöreä ja korvat voisivat 
olla ylempänä. Tummat silmät. Hyvä kuono ja leuan leveys. Tasapainoinen ja hyvä rakenne. Hyvä ylälinja. Tasainen liike. 
Liikkuu sivulta hyvin, mutta toivoisin paremman ilmeen ja vähemmän turkkia. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kevyt kuono-osa ja pyöreä kallo. Vahva selkä, hyvä rintakehä. Hyväasentoiset raajat. Liikkuu hyvin kantaen itsensä. 
kauniissa turkissa. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO ERI 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Well proportioned male. Slightly too much all over. Masculin well shaped head. Ears could be set a bit higher. Nice expression. 
Good chin. Good lenght of neck. Nice topline. Good tailset. Well bodied. Would like some more forechest. Good bone and feet. 
Well angulated front and rear. Silky coat. Moves with a nice frame. 
Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hieman liikaa kaikkialla. Urosmainen hyvän muotoinen pää. Korvat voisivat olla asettuneet 
korkeammalle. Miellyttävä ilme. Hyvä leuka. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä runko. Toivoisin 
enemmän eturintaa. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Silkkinen turkki. Liikkuessa miellyttävät 
ääriviivat.  
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Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 2 SA PU 4 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2,5 y. Excellent size & body proportions, good bones & substance. Correct head. Excellent expression. Dark eyes. Well set 
ears. Good front. Efficient longer neck. Strong back. Slightly low set tail, well carried. Correct ribcage, short loin. Correct 
angulations. Excellent coat quality. Excellent movement. Nice temperament & handling. I wish he had a little bit more 
forechest. 
2,5 v. Erinomainen koko & rungon mittasuhteet, hyvä luusto ja rakenne. Oikeanlainen pää. Erinomainen ilme. Tummat silmät. 
Hyvin asettuneet korvat. Hyvä etuosa. Vaikuttava pidempi kaula. Vahva selkä. Hieman matalalle kiinnittynyt häntä, hyvin 
kannettu. Oikeanlainen rintakehä, lyhyt lanne. Oikeanlaiset kulmaukset. Erinomainen turkinlaatu. Erinomaiset liikkeet. 
Miellyttävä luonne ja miellyttävästi esitetty. Toivoisin hänelle hieman enemmän eturintaa. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO ERI, AVK 1, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2,5 v erittäin vaikuttava, ryhdikäs ja runsaalla turkilla esitetty nuori uros. Tänään selvästi tuhdissa kunnossa, mutta liikkuu 
reippaasti, tasapainoisesti ja yhdensuuntaisesti. Ilmeikäs tummasilmäinen pää. Riittävän tukeva kuono. Hieman laskeva 
kuononselkä. Leveä alaleuka. Ei aivan tasainen yläetuhammasrivi. Liikkuvaiset korvat. ryhdikäs kaula. Hyvät kulmaukset, 
raajaluusto ja käpälät kauniisti kannettu häntä. Taitavasti esitetty, suvaitseva luonne. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Nose pigment not at its best. Well shaped eye. Mouth a little crooked. Firm on elbow. Upright on shoulder. In excellent coat. 
Good brisk. Moves very sound both coming and going. Could be broader in foreface. Good feet, size and type. 
Kirsupigmentti ei ole parhaimmillaan. Hyvänmuotoiset silmät. Suu hieman kierossa. Kiinteät kyynärpäät. Pysty lapa. 
Erinomaisessa turkissa. Hyvät reippaat liikkeet, erittäin terveet sekä edestä että takaa. Voisi olla leveämpi kuono. Hyvät 
käpälät, koko ja tyyppi. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Good size and proportions. Good leg length, good skull and ears. Needs a little more chin. His coat is little open. 
Good movement & carriage. 
3 -vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä raajakorkeus, hyvä kallo ja korvat. Tarvitsee hieman enemmän leukaa.  Turkki on 
hieman niukka. Hyvä liike ja ryhti. 
 
BHU LAEN'S BEFORE DAWN FI32900/14 narttu 
i. Niiländer Franklin e. Kiiramanna Alexandra 
kasv. Mari Nieminen, Viljakkala 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, PEN- 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookkaanpuoleinen jo hieman urosmaisen vaikutelman antava, ryhdikäs tasapainoisesti rakentunut pentu. Turhan kiertynyt 
häntä. Lupaava turkki. Hyvä kallo, korvat ja silmät. Kapeahko alaleuka ja melko korostunut alapurenta. Liikkuu ryhdikkäästi 
hyvällä askeleella. Hyvä ylälinja. Kiva luonne. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN ERI, JUK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine excellent type. Full of energy. Good body format. Nice expressive head. Correct skull and earset. Good stop. Must 
be a bit wider and stronger muzzle. A bit narrow scissorline. Good neck. Enough strong topline in movement. Excellent tailset. 
A bit close in elbows at the moment. Good forechest and ribcage. Correct angulation and movement behind. Typical coat 
structure. Good step in movement. 
Erinomainen feminiininen tyyppi. Täynnä energiaa. Hyvä rungon malli. Kiva ilmeikäs pää. Oikea kallo ja korvien kiinnitys. Hyvä 
otsapenger. Pitäisi olla leveämpi ja vahvempi kuono. Hieman kapea hammasrivi. Hyvä kaula. Riittävän vahva ylälinja 
liikkeessä. Erinomainen hännän kiinnitys. Tällä hetkellä kyynärpäät hieman lähekkäin. Hyvä eturinta ja rintakehä. Oikeat 
kulmaukset ja liikkeet taka. Tyypillinen turkin rakenne. Hyvä askel liikkeessä.  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt typ. Feminint huvud och uttryck. Vackra ögon. Lite kraftigt underbett. Tillräckligt hals. Välkroppad. Balanserad vinklar. 
Utmärkta tassar. Fria, pigga rörelser. Välpälsad. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi. Feminiininen pää ja ilme. Kauniit silmät. Hieman voimakas alapurenta. Riittävä kaula. Hyvä runko. 
Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Vapaat, reippaat liikkeet. Hyvä turkki. Miellyttävä luonne. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
1 J. alte feminine Hündin mit sehr starkem Vorbiss, korrekte Augen & Ohren, annehmbare Winkelungen, gute Untere- leicht 
ansteigende Oberlinie, flotter Bewegungsablauf.  
Yksivuotias feminiininen narttu, jolla erittäin voimakas alapurenta, oikeat silmät ja korvat, hyväksyttävät kulmaukset, hyvä 
alalinja, hieman nouseva ylälinja, reippaat liikkeet.  

 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola JUN ERI 1, SA, PN 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrische Hündin mit korrektem Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. Typischer Gang. Gut getragene Rute. 
Haarkleid noch in Entwicklung.  
Tasapainoinen narttu, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylälinja. Tyypillinen liike. Hyvin kannettu häntä. Turkki 
vielä kehitysvaiheessa.   
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  JUN ERI 2  
Käsiteltävissä  
Feminine, very nice balance between head and body. High set ears, good eyes. The muzzle has enough wiz, but the underjaw 
is a little prominent. Well carried neck, good topline and tail. Well angulated front. Enough angulation behind. Good bones and 
feet. Moves with drive. Good coat.  
Feminiininen, erittäin kiva tasapaino pään ja rungon kesken. Korkealle kiinnittyneet korvat, hyvät silmät. Kuonossa on 
riittävästi ? , mutta alaleuka on liian esiin työntyvä. Hyvin kannettu kaula, hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut edestä. 
Riittävät kulmauset takana. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu draivilla. Hyvä turkki. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN EH 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Up to size bitch. A bit too square in her look. Head could be slightly smaller. Would prefer less underbite. Muzzle could be 
richer. Nice neck, topline and tailset. Lacks forechest. Needs some more width in front. Frontlegs too straight, feet could be 
longer. Good coat for the age. Decent mover from all angles. Nice temperament. 
Koon ylärajoilla oleva narttu. Hieman liian neliömäinen. Pää voisi olla hieman pienempi. Saisi olla vähemmän alapurentaa. 
Kuono voisi olla runsaampi. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Puuttuva eturinta. Tarvitsee lisää leveyttä eteen. Etujalat 
liian suorat, käpälät voisivat olla pidemmät. Hyvä turkki ikäisekseen. Kohtuullisesti liikkuva joka suunnasta. Miellyttävä luonne. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
1 y. Nice female. Correct type. Good feminine size & lenght of body. Bit deeper stop. Bigger undershot. Correct front. Nice 
topline. Strong straight back. Well set tail. Nice chest, good ribcage for her age. Could be better angulated behind. Good coat 
quality. Correct movement. Bit narrow behind. 
1 v. Miellyttävä narttu. Oikea tyyppi. Hyvä narttumainen koko & rungon pituus. Hieman syvempi otsapenger. Isompi alapurenta. 
Oikea etuosa. Hyvä ylälinja. Vahva suora selkä. Hyvin asettunut häntä. Hyvä rinta, hyvä rintakehä ikäisekseen. Voisi olla 
paremmin kulmautunut takaa. Hyvä turkin laatu. Oikeanlaiset liikkeet. Hieman ahtaat takaa.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Excellent attitude. Good proportions. Well shaped dark eyes. Could have less undershot. Good stop. Excellent neck and back. 
Good angulation. Typical feet. Good coat condition. Moves freely with style. Good character.  
Erinomainen asenne. Hyvät mittasuhteet. Hyvän malliset tummat silmät. Voisi olla vähemmän alapurentaa. Hyvä otsapenger. 
Erinomainen kaula ja selkä. Hyvät kulmaukset. Tyypilliset tassut. Hyvä turkin kunto. Liikkuu vapaasti tyylillä. Hyvä luonne.  
 
BHU LAEN'S BEFORE MIDNIGHT FI32901/14 uros 
i. Niiländer Franklin e. Kiiramanna Aleandra 
kasv. Mari Nieminen, Viljakkala 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen PEK 3 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvin kehittynyt nuori uros, jonka paksu turkki saa näyttämään koiran todellisuutta raskaammalta. Hyvät pään mittasuhteet. 
Tummat silmät. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Etuliikkeet alhaalta kapeat. Lyhyt sääriluu ja takaliikkeet jäävät rungon alle. 
Karvan tulee vielä vaihtua ja kehittyä sileämmäksi. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN ERI  
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan tyypillinen uros. Erittäin kaunis pää, joskin silmät voisivat olla aavistuksen 
tummemmat. Kauniit hapsukkaat korvat. Erinomainen, syvä alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta ja 
eturaajat. Vahva runko. Takaraajat voisivat olla paremmin kulmautuneet. Kinner antaa hivenen periksi. Erittäin kaunis 
karvapeite. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, sivuliikkeessä toivoisin taka-askeleeseen enemmän voimaa. Erinomainen luonne. 
Ryhdikäs esiintyminen. 
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Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  JUN ERI 1 
Käsiteltävissä  
Masculine, good size & lenght. Head is well balanced, should not be bigger. Well placed ears & eyes. Strong sound muzzle. 
Well carried head. Good topline & tail. Excellent body. Enough angulation in the front, well angulated behind. Moves freely. 
Could be more stable in the side. Good bones and feet. Acceptable feet.  
Maskuliininen,hyvä koko ja pituus. Pää on hyvin tasapainoinen, mutta ei saa olla yhtään suurempi. Hyvin asettuneet korvat ja 
silmät. Vahva, oikea kuono.  
Hyvin kannettu pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Erinomainen runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvät kulmaukset takana. 
Liikkuu vapaasti. Voisi olla vakaampi sivusta. Hyvä luusto ja tassut. Hyväksyttävät tassut.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN EH 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
1 year old. Nice proportions. Masculin head. A bit too much skull. Muzzle could be wider and slightly longer. Nice expression 
and ear placement. Good lenght of neck. Topline a bit arched at the movement. Tailset could be higher. Good bone and feet. 
Excellent coat texture. Good carriage. Would like some drive on the rear. 
1 vuoden vanha. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää. Hieman liian raskas kallo. Kuono voisi olla leveämpi ja hieman pidempi. 
Miellyttävä ilme ja korvien kiinnitys. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja hieman kaareva liikkeessä. Hännänkiinnitys voi olla 
korkeammalla. Hyvä luusto ja käpälät. Erinomainen turkinlaatu. Kantaa itsensä hyvin. Saisi olla tehokkaampi takaliikkeissä. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
1 y. Correct type & size. Correct masculine head. Dark eyes. Good structure of bones. Front legs should be straighter. Good 
lenght of neck. Bit round topline. Low tail carriage. Upright shoulder blade. Good ribcage. Bit straight rear angulations. 
Excellent coat quality. Needs more drive behind & better temperament. 
1 v. Oikea tyyppi & koko. Oikeanlainen urosmainen pää. Tummat silmät. Kaunisrakenteinen luusto. Etujalkojen pitäisi olla 
suoremmat. Hyvä kaulan pituus. Hieman pyöreä ylälinja. Matala hännänkanto. Pystysuora lapa. Hyvä rintakehä. Hieman 
suorat takakulmaukset. Erinomainen turkinlaatu. Tarvitsee lisää tehoa takaliikkeisiin & paremman luonteen. 
 
BHU LAEN'S BEFORE SUNRISE FI32899/14 narttu 
i. Niiländer Franklin e. Kiiramanna Alexandra 
kasv. Mari Nieminen, Viljakkala 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme, kauniit korvat. Lavat hieman edessä, vahva selkä. Oikea-asentoiset takaraajat. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Correct bite. Good eye & earset. Good angulations. With less weight movement could be better. Good texture. 
Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvien kiinnitys. Hyvät kulmaukset. Liikkuisi paremmin jos painoa olisi vähemmän. 
Hyvä karvapeite. 
 
BHU LAEN'S BEFORE SUNSET FI32898/14 narttu 
i. Niiländer Franklin e. Kiiramanna Alexandra 
kasv. Mari Nieminen, Viljakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt helhet och proportioner. Vackert huvud och uttryck. Korrekt bett. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. Välvinklad. 
Utmärkta tassar. Pigga, balanserade rörelser. Utmärkt svans. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen kokonaisuus ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko. Hyvin 
kulmautunut. Erinomaiset käpälät. Reippaat, tasapainoiset liikkeet. Erinomainen häntä. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
BIO-BIO’S TOP DOG S51725/2006 45564/07  uros 
i. Sagaland´s Simba e. Bio-Bio’s Catwalk 
Kasv. Molin Birgitta, Lisa ja Lena, Ruotsi  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI, VEK2, SA 
9 årig veteran hane med fina proportioner. Vackert huvud och uttryck. Välansatta öron och fina fransar. Mycket vackra, 
välformade ögon. Utmärkt haka och nosparti. Flott hals. Bra svans, kropp och vinklar. Fina tassar. Rör sig med härlig resning, 
energi och raskhet. Fin päls. 
9-vuotias veteraaniuros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvin kiinnittyneet korvat ja hyvät hapsut. Erittäin kauniit, 
hyvänmuotoiset silmät. Erinomainen alaleuka ja kuono-osa. Upea kaula. Hyvä häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät. 
Liikkuu ihanalla ryhdillä, energialla ja reippaudella. Hyvä turkki. 
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BJÖRNBRISENS ALL THE SMALL THINGS SE55343/2011 narttu 
i. Jannock’s Ayusi e. Panhur’s Hera 
kasv. Tullevall jenny & Anette 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   AVO ERI 3 SA 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Good feminin head. Lovely eyes. Good in scull. Well set ears. Excellent front assembly. Lovely 
topline. Well set tail. Nicely angulated behind. Moves littel close behind. Good profile on the move. Lovely over all picture.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvä feminiininen pää. Ihanat silmät. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen rakenne. 
Ihana ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Kivasti kulmautunut takaa. Hieman ahtaat takaliikkeet.  Hyvä sivukuva liikkeessä. Ihana 
yleiskuva.  
 
BJÖRNBRISENS A MOMENT LIKE THIS SE55344/2011  narttu 
i. Jannock’s Ayusi e. Panhur’s Hera 
kasv. Tullevall jenny & Anette 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   AVO EH 
Käsiteltävissä  
Very good for breed type. Feminin head. Good in foreface & Scull. Well set ears. Good neck. Excellent topline. Well set tail. 
Moves close behind. Little eratic front action. In good coat. Good picture standing.  
Erittäin hyvä rotutyyppi. Feminiininen pää. Hyvä kuono ja kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja. 
Hyvin aseuttunut häntä. Liikkuu ahtaasti takaa. Hieman epävakaat etuliikeet. Hyvässä turkissa. Hyvä sivukuva.  
 
BJÖRNBRISENS BEHIND BLUE-EYES SE12862/2013 uros 
i. Jannock's Ayusi e. Panhur's Hera 
kasv Yberk Jenny, Ruotsi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti   AVO H 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is good. Well set ears. A little wide in skull.  Eyes are set but a little large and round. Excellent pigmentation 
& mouth, good length of muzzle. Well proportioned outline. Would prefer more return upper arm and more spring of rib. In 
between coats. Good temperament. Positive mover. Moves a little close behind.  
Yleisvaikutelma on hyvä. Hyvin sijoittuneet korvat. Hieman leveä kallo. Silmät hyvin sijoittuneet mutta hieman suuret ja 
pyöreät.  Erinomainen pigmentti ja suu. Hyvä kuonon pituus. Ääriviivoiltaan hyvät mittasuhteet. Toivoisin  enemmän kulmausta 
olkavarteen ja kaarevammat kylkiluut. Väliturkissa. Positiivinen liikkuja. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   AVO ERI 1 SA PU1 CACIB SERT FI MVA VSP  
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Typical head. Good eyes. Well developed scull. Nicely set ears. Good front assemble. Excellent 
topline. Well set tail. Good angulation behind. Moves very well front & behind. Excellent coat. Lovely over all picture.  
Erinomainen rotutyyppi. Tyypillinen pää. Hyvät silmät. Hyvin kehittynyt kallo. Kivasti asettuneet korvat. Hyvä etuosan rakenne. 
Erinomainen ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvät kulmaukset takana. Liikkuu erittäin hyvin edestä ja takaa. Erinomainen 
turkki. Ihana yleiskuva. 
 
BLACK JAX FORBIDDEN PARADOXAL NO46240/11 uros 
Ei tietoja jalostustietojärjestelmässä 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 v. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hieman litteä kallo. Hyvät silmät ja korvat. Melko voimakas alapurenta. Erinomainen 
rintakehä ja kulmaukset. Vankka raajaluusto. Hyvä turkki ja häntä. Leveähköt takaliikkeet. Moitteeton askelpituus. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL ERI 4 SA 
Good head & expression, nice width & depth of chin, nice shoulders. Has good reach of neck, but coat distracs from this. Good 
angulation. Very sound in mevement, shows good balance in profile & movement.  
Hyvä pää ja ilme, kiva leuan leveys ja syvyys, kivat lavat. Hyvä kaulan ulottuvuus, mutta turkki ??? Hyvät kulmaukset. Erittäin 
tasapainoiset liikkeet, hyvä tasapaino sivukuvassa ja liikkeessä.  
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BLACK JAX MYSTIQUE ALCHIMIE NO35925/13  uros 
Ei tietoja jalostustietojärjestelmässä 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK1, SA, PU1, SERT, CACIB, VSP, HW15 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vajaa 3 v. Moitteeton tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hieman matalalle asettuneet korvat. Erinomainen purenta ja 
leveät leuat. Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Hieman epävakaat etuliikkeet. Moitteeton 
askelpituus. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL EH 
Strong head little round in eye, correct bite, nice width & depth of chin. Well made body, little more angulation. Sound moving 
away, coming towards he toe inwards, but wich earsed by elbows not enought tight to body.  
Vahva pää, hieman pyöreät silmät, oikea purenta, kiva leuan leveys ja syvyys. Hyvin muotoutunut runko, hieman enemmän 
kulmauksia. Liikkuu tasapainoisesti takaa, edestä varvasahtaasti, mikä johtuu siitä että kyynärpäät eivät ole riittävän tiiviisti 
rungossa.  
 
BLENMOON AMAZING STAR 12430/13 narttu 
i. Oakmyst Bachelor Boy e. Revonhännän Hilima 
Perälä Harri, Lakiala 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice feminine head, good reach of neck, front, topline & body, good hindquarters, steady movement, would like front 
action tighter.  
Erittäin kiva feminiininen pää, hyvä kaulan ulottuvuus, etuosa, ylälinja & runko, hyvät takakulmaukset, vakaat liikket, etuliikkeet 
voisivat olla tiiviimmät.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2 J. alte, feminine Hündin, korrektes Gebiss, noch guter Fang, korrekte Winkelungen, gute Obere- & Unterlinie, noch guter 
Bewegungsablauf, vorne leicht kreuzend.  
Kaksivuotias feminiininen narttu, oikea purenta, vielä hyvä kuono, oikeat kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, vielä hyvät liikkeet, 
edestä astuu hieman ristiin. 

 
BRAEDUKE SPYANKI 23318/04 uros 
i. Linsdown Purbo  e. Appalachee Holi Shen  
kasv. Wynyard Ann, Iso-Britannia 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen VET ERI, VEK 2 
12 v, hyvärunkoinen ja luustoinen vanha herra. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Hyvä eturinta, kulmaukset tasapainossa. 
Kauniit, pitkät käpälät, joissa kaunis hapsutus. Kaunis pää ja ilme. Vahva kuono ja purenta. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja. 
Riittävästi hapsutusta ja varsin hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja askeleella. Häntä ei jaksa pysyä selässä liikkeessä, 
muutoin hieno uros. 
 
CAMUS-LI’S KNOCK-OUT  SE46228/2013  
i. Julindras Spring River e. Gamla Herrgården Mercedes  
kasv. Lill Gustafsson, Ruotsi 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 3  
Käsiteltävissä  
Good balance overall. Would like a little more muzzle. Good pigmentation. Dark eyes. Slightly loose elbows. Level topline. Well 
angulated hindquarters. Low hocks. Moves well.  
Hyvä tasapaino kaikin puolin. Toivoisin hieman enemmän kuonoa. Hyvä pigmentti. Tummat silmät. Hiema löysät kyynärpäät. 
Tasainen ylälinja. Hyvät kulmaukset takana. Matalat kintereet. Liikkuu hyvin.  
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CAMU-LI’S COCKTAIL-FLYING QI 45498/13 narttu 
i. Julindras Spring River e. Gamla Herrgårdens Mercedes  
kasv. Lill Gustafsson, Ruotsi 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  NUO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP 
Käsiteltävissä 
Feminine, with beautiful balance and body. Excellent head proportions with well placed eyes and ears, which could be a little 
more dry (eyes). Excellent muzzle. Excellent head. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Excellent bones and 
feet. Moves with drive, good coat.  
Feminiininen kauniilla tasapainolla ja rungolla. Erinomaiset pään mittasuhteet, jossa hyvin asettuneet korvat ja silmät, jotka 
voisivat olla kuivemmat. Erinomainen kuono. Erinomainen pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. 
Erinomainen luusto ja tassut. Liikkuu draivilla, hyvä turkki.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine with lots of substance. Nice dark eye. Good width and depth to chin. Skull a little wide. Good neck and topline. Well 
ribbed. Good tail. Elbows could be tighter to body. Good strong rear. Would prefer coat to lay a little flat as it makes her look a 
little low. 
Olemukseltaan feminiininen. Hyvät tummat silmät. Hyvä syvyys ja leveys alaleuassa. Kallo vähän leveä. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hyvä luusto. Hyvä häntä. Kyynärpäät tulisi olla tiiviimmät. Hyvä vahva takaosa. Turkki voisi laskeutua paremmin, koska 
näyttää muuten matalalta. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä. Hyvä rintakehä. Lavat hieman edessä. Kyynärpäissä löysyyttä. Hyvä takaosa, liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, SERT, ROP 
Hyvänkokoinen, voimakasrakenteinen narttu. Hieman voimakas kallo, muuten hyvä pää. Ylväs, ryhdikäs kaula ja hyvä ylälinja. 
Erinomainen rintakehän malli, riittävä eturinta. Erinomainen takaosa ja kaunis häntä. Kaunis, silkkinen turkki. Liikkuu upealla 
ryhdillä ja erinomaisella askelpituudella. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VAL ERI VAK1 SA PN2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Well boned. Good overall preportions. Good feet. Exc. mouth. Well-placed eye. Correctly placed ears. Good pro sternum. 
Well-laid shoulder. Muscle could be harder. Well set tail. Good silky coat. Free & easy mover. Very good rear. Very light on 
feet. Front could be straighter. 
Hyvä luusto. Hyvät mittasuhteet. Hyvät jalat. Erinomainen suu. Hyvin asettuneet silmät. Oikein asettuneet korvat. Hyvä 
eturinta. Hvuin asettuneet lavat.  Lihakset voisivat olla vahvemmat.  Hyvin asettunut häntä. Hyvä silkkinen karvapeite. Vapaa & 
helppo liikkuja. Todella hyvä takaosa. Hyvin kevyt jaloista. Edestä voisi olla suorempi. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VAL EH 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong bitch, up to size. Lacks femininity. Head could be smaller. Too much skull. Nice expression. Too short in muzzle. Well 
set ears. Nice neck, topline and tailset. Decent forechest. Good bone and feet. Well angulated both ends. Moves very sound 
and effortless from all angles. Excellent coat and temperament. 
Vahva narttu, koon ylärajoilla. Narttumaisuus puuttuu. Pää voisi olla pienempi. Liian raskas kallo. Miellyttävä ilme. Liian lyhyt 
kuono. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu tasapainoisesti ja vaivattomasti joka suunnasta. Erinomainen turkki ja luonne. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VAL ERI 1 SA PN1 VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 y. Lovely female.. Excellent size & body. Lovely outline & body image. Beautiful feminine head. Perfect bite. Good bones. 
Slightly out elbows. Lovely topline. Elegant long neck & well set tail. Correct angulations. Well defined forechest. Short strong 
loin. Correct hind quarters. Excellent coat quality & condition. Moves with reach & drive. Very stylish.  
2 v. Ihana narttu. Erinomainen koko & runko. Ihanat ääriviivat & kehonkuva. Kaunis narttumainen pää. Täydellinen purenta. 
Hyvä luusto. Hieman ulkonevat kyynärpäät. Ihana ylälinja. Elegantti pitkä kaula & hyvin asettunut häntä. Oikeat kulmaukset. 
Hyvin kehittynyt eturinta. Lyhyt vahva lanne. Oikeanlainen takaosa. Erinomainen turkin laatu & kunto. Liikkuu tehokkaasti 
maatavoittavalla askeleella. Hyvin tyylikäs.  
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CANDYMOON BEAUTY BOX 11238/10 narttu 
i.Ziestan Michon e.Kiiramanna Tillintallin 
Kasv.Susanna Vihmalo, Jämsä  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VAL ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Attractive head and expression. Well shape skull. Good earset. Excellent mouth and chin. 
Excellent front assembly. Would prefer better turn of stifle. Topline rises slightly. Need a little more  coat and body to complete 
the picture. Positive attitude.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Viehättävä pää ja ilme. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijainti. Erinomainen suu ja 
alaleuka. Erinomainen edestä kokonaisuutena. Toivoisin paremmin kulmautuneen polven. Ylälinja nousee hiukan. Tarvitsee 
hieman enemmän turkkia täydentämään kokonaiskuvan. Positiivinen asenne.  
 
CANDYMOON FUNNY TAIL 59608/12 narttu 
i. Ziestan Michon e. Kiiramanna Tillintallin  
kasv. Susanna Vihmalo, Jämsä 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Rejäl tik. Goda proportioner. Vackert huvud med typiskt uttryck. Utmärkt haka. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad med långt 
bröstben. Välvinklad. Fina tassar. Går lite trångt och ger något tungt intryck i rörelse. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Reilu narttu. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja tyypillinen ilme. Erinomainen leuka. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko ja 
pitkä rintalasta. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Liikkuu hieman ahtaasti ja antaa hieman raskaan vaikutelman liikkeessä. 
Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO EH 
Good sized feminine bitch. Good head, lacks forehead. Slightly too undershot. Correct reach of neck. Balanced body. Strong 
topline. Correct tailset. Very good front and rear angulations. Lacks reach and drive on the move. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Hyvä pää, puutteellinen otsa. Hieman liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Tasapainoinen 
runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkeestä puuttuu pituutta ja tehoa. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO ERI, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very pleasing head & expression. Dark eye. Some depth & width of chin. Nice head carriage. Good body for age. Moves well 
both ways. Nicely carried tail. Shown in good condition. 
Hyvin miellyttävä pää ja ilme. Tummat silmät. Melko syvä ja leveä leuka. Kantaa päänsä hyvin. Hyvä runko ikäisekseen. 
Liikkuu hyvin molempiin suuntiin. Kauniisti kannettu häntä. Esitetään hyvässä kunnossa. 
 
CASA ROQUE CINDERELLA STORY FI41237/14 narttu 
I. Kiiramanna Tru Finn E. Of Zlazano Linxia  
Kasv. Eveliina Puustjärvi Söderkulla 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Erittäin hyvän tyyppinen. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea 8kk vanha pentu. Sopivan kokoinen pää. Kauniisti 
asettuneet korvat. Hyvä pigmentti, mutta silmät voisivat olla tummemmat. Vahva alaleuka, joka voisi olla leveämpi. 
Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon nähden riittävä raajaluusto. 
Liikkuu hyvin edestä ja takaa, hienolla itsetietoisella ryhdillä. 
 
CASSEKAV KAS-SANDRA 49389/14 narttu 
i. Alokas Beloved Bernard e. Neftarin Ilo-Nen 
kasv. ? 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tänään kovin karvattomassa kunnossa esitetty turhan pulska narttu, jolla hyvä raajaluusto. Hyvä silmien muoto. Sopivasti 
kulmautunut takaa. Hyvä hännän asento. Sopiva kaulan pituus. Tyypilliset liikkeet, mutta valitettavasti koira ei ole tänään 
näyttelykunnossa, josta palkintosija. 
 
CAVACUTE’S FELICIA 51147/12 narttu 
i. Kiiramanna Dalai Lama e. Kastanjan Riviera 
kasv. Saari Sari, Sastamala 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI, AVK 2 
Hyväntyyppinen, liikkeessä hieman matalaraajaiselta vaikuttava narttu. Alaleuka saisi olla syvempi. Hyvä kaula. Riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, edestä löysästi. Hyvänlaatuinen karva. 
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CAYANA VERA VANDELLA ER42174/09 narttu 
i. Moetica Chotu Dasho-La Seduhin e. Wazahwa Modra Pisnica 
kasv. Kallio Marja-Terttu, Nurmo  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO T 
Feminin tik. Bra skalle. Välburna öron. Utmärkt stub. Litet runda, ljusa ögon. Bra bett och pigment. Tillräcklig hals. Lång länd. 
Platt svans. Litet rund bröstkorg. Goda vinklar. Ovala tassar. Otypiskt pälskvalitet. Skulle nå mer underull. Fin teckning med 
tilltalande färg. Kort steglängd. Utmärkt temperament. Välvisat. Pris på grund av pälskvaliteten. 
Feminiininen narttu. Hyvä kallo. Hyvin kannetut korvat. Erinomaiset hapsut. Hieman pyöreät, vaaleat silmät. Hyvä purenta ja 
pigmentti. Riittävä kaula. Pitkä lanne. Litteä häntä. Hieman pyöreä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Ovaalit käpälät. Epätyypillinen 
karvanlaatu. Tarvitsisi enemmän pohjavillaa. Hyvät merkit ja miellyttävä väri. Lyhyt askelpituus. Erinomainen luonne. Hyvin 
esitetty. Palkinto turkinlaadusta johtuen. 
 
CHAKIRAN ELIZABETH 25238/09 narttu 
i.Satatassun Viva Valentino e.Chakiran Aurora 
Kasv. Viertonen Tuula, Noormarkku  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VAL ERI VAK 1 SA PN 3 VARACACIB 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Very attractive head. Well shaped skull. Good eye, exc. mouth and chin. Would prefer stronger 
nose pigmentation. Lovely balanced for size. Excellent front assembly, feet. Hold shape well in move. Good front and rear 
action. Excellent coat condition. Lovely temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin viehättävä pää. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä silmät, erinom. suu ja alaleuka. 
Toivoisin voimakkaamman kirsupigmentin. Ihastuttavan tasapainoinen kokoonsa nähden. Erinomainen edestä 
kokonaisuutena, käpälät. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Hyvä liike edessä ja takana. Erinomainen turkin kunto. Ihastuttava 
luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Medelstor med utmärkta proportioner. Feminin huvud och uttryck. Vinternäsa. Välkroppad. Tillräckliga vinklar. Fina tassar. 
Pigga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Keskisuuri, jolla erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Talvikirsu. Hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Hyvät 
käpälät. Reippaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice femin head, teeth should be better set, good front assembly, needs a bit longer body and better let down on the hocks. 
Nice tailset, in very good condition, moves well.  
Kiva feminiininen pää, hampaiden asento pitäis olla parempi, hyvä etuosan rakenne, tarvitsee hieman pidemmän rungon ja 
paremmin alhaalla olevat kintereet. Kiva hännän kiinnitys, erittäin hyvässä kunnossa, liikkuu hyvin.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki VAL ERI, VAK 1, SA, PN 2 
Hyvin miellyttävä narttu, erinomaiset mittasuhteet ja arvokas esiintyminen. Kaunis itämainen ilme, joskin turhan hailakka kirsu. 
Erinomainen eturinta. Hyvät pitkät käpälät. Kaunis ylälinja ja häntä. Hyvä turkki. Liikkuu ryhdikkäästi itsevarmalla otteella. Hyvä 
sivuaskel. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
6 J. alte feminine Hündin, korrektes Gebiss, gutes Kinn, leichte Pigmentverlust am Nasenschwamm, korrekte Augen & Ohren, 
Kopf gut proportioniert, etwas steile Winkelungen, gute Obere- & Unterlinie, guter Bewegungsablauf.  
Kuusivuotias feminiininen narttu, oikea purenta, hyvä leuka, hieman pigmenttipuutosta kirsussa, oikeat silmät ja korvat, hyvät 
pään mittasuhteet, hieman jyrkät kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät liikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 years. Correct size & proportions. Nice head, correct bite. Chest well developed, front legs a bit open. Correct angulation in 
rear, tail well set & carried. Nice free movement. 
6 vuotias. Oikean kokoinen ja oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta. Rintakehä hyvin kehittynyt, etujalat hieman 
leveästi asettuneet. Hyvät takakulmaukset,hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä vapaa liike. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 4, SA 
6 years. Good show condition. With compact body. Good size. Good substance. Quality coat. Excellent in movement. Well 
presented. 
6 vuotta. Hyvässä näyttelykunnossa. Tiivis runko. Hyvä koko. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Erinomainen liikkeessä. Hyvin 
esitetty. 
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Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VAL ERI, VAK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan rodunomainen narttu. Feminiininen pää ja ilme. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luustovahvuus ja vahva runko. Liikkuu ryhdikkäästi 
hyvällä asenteella, mutta sivuliike voisi olla ulottuvampi. Seistessä kaunis sivuprofiili. Oikeanlaatuinen kaunis karvapeite. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL EH 
Very type little bitch. Lovely size. Well balanced head. Showing teeth today (=>VG). Skull a little flat. Good chest. Nice front. 
Good topline. Lovely harefeet with feathering. Moved very well.  
Ihanan tyyppinen pieni narttu. Ihana koko. Hyvin tasapainioinen pää. Näyttää hampaita tänään (siksi EH). Hieman litteä kallo. 
Hyvä rinta. Kiva etuosa. Hyvä ylälinja. Ihanat jäniksenkäpälät hapsuilla. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head, expression and ears. Good neck, topline and tail. Good feet. Moves a little close behind. Has good reach in front 
and is well constructed in front, but could have more angulation in hock. 
Hyvä pää, ilme ja korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvät käpälät. Liikkuu takaa ahtaasti. Etuliikkeet ovat hyvät ja on hyvin 
rakentunut edestä, mutta takakulmaukset voisivat olla paremmat. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VAL ERI 1 SA PN 1 VSP 
Käsiteltävissä 
Excellent type and attitude. Very balanced built. Well shaped head. Excellent skull and stop. Well placed dark eyes. Neck of 
good length. Excellent tail. Good forechest and angulation. Good spring of ribs. Good coat condition. Quick free mover. Good 
character.  
Erinomainen tyyppi ja asenne. Erittäin tasapainoisesti rakentunut. Hyvän mallinen pää. Erinomainen kallo ja otsapenger. Hyvin 
asettuneet tummat silmät. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen häntä. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. 
Hyvä turkin kunto. Nopeat, vapaat liikkeet. Hyvä luonne.  
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Charming expression. Well shaped feminine head. Beautifully made all through. In excellent coat and condition with typical 
fringes on ears and feet. Could do with some sun on her nose. Excellent mover. Good topline. Lovely size and type. Good 
reach in profile. Very beautiful. 
Ihastuttava ilme. Hyvänmuotoinen feminiininen pää. Kauniisti rakentunut kokonaisuus. Erinomaisessa turkissa ja kunnossa, 
jolla tyypilliset hapsut korvissa ja käpälissä. Voisi saada vähän aurinkoa kirsuunsa. Erinomainen liikkuja. Hyvä ylälinja. Ihana 
koko ja tyyppi. Hyvä askelpituus sivulta. Erittäin kaunis. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
6 years. Excellent type & proportions. Good ribcage. Good foreface & chin. Very good movement. Full of quality. 
6 –vuotias. Erinomainen tyyppi & mittasuhteet. Hyvä rintakehä. Hyvä kuono & leuka. Erittäin hyvä liike. Täynnä laatua. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6-v. Oikeat mittasuhteet. Erittäin hyvä tyyppi. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. Voimakas rintakehä ja raajat. 
Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Hieman epävakaat etuliikkeet. Pitkät askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Good head & expression. Would like more chin. Shoulders are good. Nice body. Good quoters. Little close going away. Ok 
coming towards. Good side action.  
Hyvä pää ja ilme. Toivoisin enemmän leukaa. Hyvät lavat. Kiva runko. Hyvät kulmaukset. Hieman ahdas takaa, ok edestä. 
Hyvä sivuliike.  
 
CHAKIRAN NOAH 56429/12 uros 
i. Toyway Lalji e. Chakiran Elizabeth 
kasv. Viertonen Tuula, Noormarkku 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvän kokoinen, kevyehköluustoinen uros. Rintakehä saisi olla pidempi ja eturaajat voimakkaammin kulmautuneet. Litteä 
kallo. Täyteläinen hyvä kuono-osa ja hyvä purenta. Hyvä pigmentti ja korvat. Tummat silmät. Luisu lantio ja hieman matala 
hännänkiinnitys. Riittävä askel, mutta löysä edestä ja ahdas takaa. 
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Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-ERI, AVK-1, SA, PU-1, SERT, VSP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Sopivan kokoinen, hyväpäinen uros. Korvat ok. Varsin hyvä ilme. Hieman käyrät eturaajat. Hyvä runko, köyristää hieman 
selkäänsä. Hyvä sivu- ja takaliike, vaivaavat edestä. Karva saisi olla silkkisempää. Tulisi seistä paremmin raajoillaan. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice masculine head, should have teeth more level, could do with better reach of neck, good front & body & topline, tailset 
could be better and more let down on the hocks, movement fair.  
Kiva urosmainen pää, hampaat voisivat olal tasaisemmin. Kaulan ulottuvuus voisi olla parempi. Hyvä etuosa, runko ja ylälinja, 
hännnän kiinnitys voisi olla parempi ja kintereet voisi olla alempana. Oikeat liikkeet.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Hane med vackert huvud. Välansatta öron. Bra pigment, fina behäng i öronen fulländar uttrycket. Tyvärr har anatomin stört 
helheten. Framplacerade skuldror och överarmar ger kort hals, fallande kors, ger korta rörelser bak. 
Uros kauniilla päällä, hyvin asetetut korvat. Hyvä pigmentti, kauniit korvahapsut joka tekee ilmeestä täydellisen. Valitettavasti 
anatomia häiritsee kokonaisuutta. Etuasentoiset lavat ja olkavarret antavat lyhyen kaulan. Laskeutuva risti antaa lyhyet 
takaliikkeet 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  AVO ERI, AVK 2, SA 
Keskikokoinen. Oikea tyyppi. Hyvät pään ja rungon mittasuhteet. Oikea ilme. Hyväasentoiset korvat. Saisi olla enemmän 
eturintaa. Hyvä luusto, temperamentti ja karvanlaatu. Liikkuu reippaasti, hyvällä takatyönnöllä. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO H 
Bra proportioner. Fint uttryck. Välplacerade öron. Snett bett. Tillräckligt nosparti. Fina ögon. Kunde ha mer markerat förbröst. 
Lite kort hals. Tåar ut i mesta laget men utmärkta tassar med fina fransar. Bra kropp men kunde vara planare i sin överlinje. 
Lite låg svanssättning. Utmärkt pälskvalitet. Ostabil fram. Tillräckligt steg. Bra attityd. 
Hyvät mittasuhteet. Hieno ilme. Hyvin asettuneet korvat. Vino purenta. Riittävä kuono-osa. Hienot silmät. Voisi olla 
korostuneempi eturinta. Hieman lyhyt kaula. Kävelee varpaat ulospäin mutta hienot käpälät hienoilla hapsuilla. Hyvä runko 
mutta voisi olla tasaisempi ylälinja. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Erinomainen turkinlaatu. Epävakaa edestä. Riittävä askel. 
Hyvä asenne. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO  
2 v. Mittasuhteiltaan neliömäinen uros, jolla hyvinmuodostunut rintakehä, joka voisi olla pidempi. Kallo-osa voisi olla korkeampi 
ja ilme parempi. Eturaajat voisi olla suoremmat. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä karvanlaatu, mutta ei tänään ihan 
näyttelykunnossa. Liikkuu ahtaasti takaa, edestä leveästi. Esitetään hyvin. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko. Tänään hieman korkearaajaisen vaikutelman antava uros, joka tarvitsee aikaa kehittyäkseen valmiiksi. Hyvä 
luusto. Hyvä pää ja ilme. Leveä alaleuka. Hieman etuasentoinen lapa. Riittävä eturinta. Runko saa vielä vahvistua. Riittävät 
takakulmaukset. Liikkuu edestä hyvin, takaliike jää liikaa rungon alle. Koira näyttää liikkeessä takakorkealta. Tiukka häntä. 
Hyvä turkinlaatu ja luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK2 
Oikeat mittasuhteet omaava uros. Seistessä köyristää hieman ylälinjaansa. Hyvä, pieni pää. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä tiivis 
alapurenta. Hieman vaaleat silmät. Hyvät eturaajat. Voisi olla hieman enempi kulmautunut takaa ja hännänkiinnitys korkeampi. 
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI, AVK 1, SA, PU 3, SERT 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää ja erinomaiset korvat. Hieman pyöreät silmät. Varsin lyhyt kaula. Hyvä runko. 
Eturinta saisi olla selvempi. Niukat takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Eturaajat taipuu voimakkaasti. Liikkuu kauniilla ryhdillä. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good shape of head. Good incissors. Good padding. Well-placed nose. Good chin. Well-bent stifler. Good hock-joints. Good 
croup. Wonderful feet. Light mover. Front movement not good. Close behind. 
Hyvä pään muoto. Hyvä purenta. Hyvä täyte. Hyvin sijoittunut kirsu. Hyvä leuka. Hyvin taipuvat polvet. Hyvä kinnernivel. Hyvä 
lanne. Ihanat käpälät. Kevyt liikkuja. Etuliike ei hyvä. Takaa ahdas. 
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Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, AVO EH, AVK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet ja koko, riittävä luusto. Leveäkalloinen litteä pää, hyväasentoiset korvat. Hyvänkokoiset tummat silmät, 
täyteläinen mutta lyhyt kuono, lyhyt kaula, hyvä selkä, hieman ala-asentoinen selälle kiertyvä häntä. Riittävä rungon syvyys. 
Ulkokierteiset etukäpälät, löysät kyynärpäät, niukat polkikulmat. Liikkuu edestä löysästi vispaten, lyhyt taka-askel. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice head. Typical expression. Excellent bite. Dark eyes. Correct scull & ear set. Straight & strong back. Good 
angulations. Moves well. Nice coat. 
Erittäin hyvä pää. Tyypillinen ilme. Erinomainen purenta. Tummat silmät. Oikea kallonmuoto ja korvien kiinnitys. Suora ja 
vahva selkä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v lyhyillä mittasuhteilla reippaasti liikkuva, mutta rodunomaista ryhtiä ja urosmaisuutta kaipaan yleisvaikutelmaan. Silmiin 
päin hieman kapeneva kallo-osa. Toivoisin leveämmän ja topatumman kuono-osan. Alaleuka ei aivan sopusuhtaisesti 
kehittynyt – oikeanpuoleinen pienehkö kulmahammas. Hyvin lyhyt rintalasta. Ulottuvuutta kaipaava rintakehä. Hyvin pehmeät, 
periksiantavat ranteet. Sopivat takakulmaukset. Rodunomaisesti lonkalle kiertyvä häntä. laadultaan erinomainen karvapeite. 
 
CHAMIILLON'S HOME RUN FI15411/16 
i. Lilileian Honey Bear e. Bergrabben’s Violetta 
kasv. Bente Lund, Norja 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK3 
5 månad hane med fina proportioner. Välformad skalle. Bra öron. Mörka ögon, något öppna. Fint nosparti och haka. Ännu lite 
grund och outvecklad i sin bröstkorg. Väl ansatt svans. Bra päls. Tillräckliga vinklar. Rör sig bra. Mycket trevligt temperament. 
5 kk uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvät korvat. Tummat, hieman avoimet silmät. Hyvä kuono-osa ja 
alaleuka. Vielä hieman matala ja kehittymätön rintakehästään. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä turkki. Riittävät kulmaukset. 
Liikkuu hyvin. Erittäin miellyttävä luonne. 
 
CHANELSTYLE XMAS MIRACLE 14140/14 uros 
i. Misschiefin Bzanba Arog e. Sunbase Coco Chanel 
kasv Pirhonen Sirkku-Liisa, Otava 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen JUN-ERI, JUK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. Hieman raskas pää, johon muodostuu otsaan ryppyjä. Alaetuhampaat 
kovin epätasaisessa rivissä. Tummat silmät. Oikein sijoittuneet mutta isot korvat. Hyvä lapakulmaus. Hyvin täyttynyt eturinta. 
Hyvä rintakehän syvyys, pituus ja tilavuus. Erinomaiset takakulmaukset ja hyvä hännänkiinnitys. Erinomainen karvanlaatu. 
Yhdensuuntaiset liikkeet. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia JUN ERI, JUK 2 
Good sized masculine male. A little heavy in head. Slightly too undershot. He is a little long in body. He has a strong topline. 
With correct tailset. He has an excellent front and rear angulations. He moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Hieman raskas pää. Hieman liikaa alapurentaa. Hieman pitkä runko. Vahva ylälinja. 
Oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN ERI, JUK 1, SA, PU 1, SERT, ROP 
Hyvä tyyppi ja koko. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä, urosmainen pää. Vahva, lyhyt kuono-osa. Hyvä alaleuka. Tummat 
silmät. Suora, vahva selkä. Oikea hännänkiinnitys. Oikeat käpälät. Hyvät kintereet. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu reippaasti, 
hyvällä takatyönnöllä. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN ERI 3 
Käsiteltävissä 
Masculine headed dog.  Nice eye. Well defined chin. Good earset. Would like slightly wider underjaw. Would like little more lay 
of shoulder. Well ribbed back. Good topline. Angulation behind good. Moves well in profile, soundly behind.  
Uros, jolla maskuliininen pää. Kivat silmät. Hyvin muotoutunut leuka. Hyvä korvien kiinnitys. Toivoisin hieman leveämmän 
alaleuan. Toivoisin hieman enemmän lapakulmauksia. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu 
hyvin sivusta, oikein takaa.  
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good skull. Well-carried ears. Blunt muzzle. Good bone and forehand. Well-ribbed with excellent topline & tailset. Very good 
hind-action. Correct coat texture. Shows to good advantage. 
Hyvä kallo. Hyväasentoiset korvat. Tylppä kuono. Hyvä luusto ja lapa. Hyvät kylkiluut ja erinomainen ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Erittäin hyvä takaliike. Oikea turkinlaatu. Esiintyy reippaasti. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  NUO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä  
Masculine, good size & lenght. Excellent body. Well balanced head. High set ears, good eyes. Excellent muzzle. Proudly 
carried neck. Good topline & tail. Well angulated front & rear with excellent bones & feet. Moves freely. Good coat.  
Urosmainen, hyvä koko ja pituus. Erinomainen runko. Hyvin tasapainoinen pää.  Korkealle kiinnittyneet korvat, hyvät silmät. 
Erinomainen kuono. Ylpeästi kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana sekä erinomainen 
luusto ja tassut. Liikkuu vapaasti. Hyvä turkki.  
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia NUO ERI 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
20 m. Good size. Slightly longer body. Excellent bones. Masculine head. Could be bit more elegant. Correct ears. Dark eyes. 
Standing narrow in front. Nice long well set tail. Straight bit longer back. Well set tail. Well developed chest and refined 
forechest. Longer loin. Correct angulation behind. Moves freely. 
20 kk. Hyvä koko. Hieman pidempirunkoinen. Erinomainen luusto. Urosmainen pää. Voisi olla hieman elegantimpi. 
Oikeanlaiset korvat. Tummat silmät. Seisoo kapeasti edestä. Kiva pitkä hyvin asettunut häntä. Suora hieman pidempi selkä. 
Hyvin asettunut häntä. Hyvin kehittynyt rinta ja hienostunut eturinta. Pidempi lanne. Oikeat kulmaukset takana. Liikkuu 
vapaasti. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good size and proportions. I would like little more daylight underneeth. Good topline. Masculine head which is little strong. His 
front movement is little narrow. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Haluaisin hieman lisää korkeutta. Hyvä ylälinja. Maskuliininen pää, joka on hieman voimakas. 
Etuliikkeet ovat hieman kapeat. 
 
CHARLESDEE 54175/13 uros 
i. Quutar'in Huli-Vili e. Geisha 
kasv. Luhtaniemi Tiina, Haukipudas 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, NUO EH, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväntyyppinen uros. Hieman pyöreät silmät. Hyvä pää. Erinomainen purenta, mutta alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä 
kaula. Hieman leveä edestä. Voisi olla paremmin kulmautunut etuosa & enempi eturintaa. Normaali luusto, vankka runko. 
Melko lyhyt, mutta oikein kannettu häntä. Liikkui sivulta & takaa suht hyvin, leveästi edestä. Villava turkinlaatu. 
 
CHARLOTTA  54177/13 narttu 
i. Quutar'in Huli-Vili e. Geisha 
kasv. Luhtaniemi Tiina, Haukipudas 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN ERI, JUK 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Nice coat. Normal temperament. Good body. Correct movement. 
Oikea koko. Hyvä turkki. Normaali temperamentti. Hyvä runko. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen riittäväluustoinen narttu, jonka ylälinja saa kiinteytyä. Antaa hieman takakorkean vaikutelman. Niukemmin 
kulmautunut takaa. Turkki tulossa kauniisti. Hyvä kallo ja pigmentti, alaleuka voisi olla voimakkaampi ja kuono-osa 
täyteläisempi. Hieman etuasentoiset lavat, tiukalle kiertyvä häntä. Taka-askel jää rungon alle. 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, JUN-EH, JUK-2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Hyvin kehittynyt vahva luusto. Narttu jolla melko hyvä ylälinja. Sopivan kokoinen pää. Alaleuka voisi olla näyttävämpi. Varsin 
hyvät raajat ja hyvä runko. Karvanlaatu ok. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Saisi esiintyä paremmin edukseen. Liikkeet ok. 
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Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO EH 
Utmärkt typ och helhet. Mycket stor. Utmärkta öron. Korrekt bett. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. Något smal och instabil 
front. Tillräckliga vinklar bak. Fina tassar. Pigga, fria rörelser. Lite bred i fronten när hon går. Vacker päls. Trevligt temperament 
men behöver träning för att visa sig. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvin kookas. Erinomaiset korvat. Oikea purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko. 
Hieman kapea ja epävakaa etuosa. Riittävät takakulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat, vapaat liikkeet. Hieman leveä edestä 
liikkeessä. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne, mutta tarvitsee harjoitusta esiintymiseen. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN EVA 
17 kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Lupaava, narttumainen pää. Oikein asettuneet korvat. Kauniit, tummat silmät. Hyvä 
rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis häntä. Oikea karvanlaatu. Hyväasentoiset eturaajat. Valitettavasti purentaa ja 
hampaita ei voitu tarkistaa, mikä täärää palkintosijan. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN EH 
Reipas nuori narttu jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja sopiva luusto. Vielä kovin keskeneräinen rintakehältään. Eturinta on vielä 
aivan tyhjä. Pieni ilmeikäs pää. Kaipaa lisää ryhtiä ylälinjaan. Ikäisekseen sopiva rungonvahvuus. Hyvä takaosa ja häntä. Hyvä 
turkinlaatu. Hieman ryhdittömät liikkeet. Epävakaat edestä. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, NUO ERI NUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
20 months. Feminine. Excellent bite. Black nose. Correct head. Correct chest. Correct backline and tailsetting. Good movement. 
20 kuukautta. Narttumainen. Erinomainen purenta. Musta kirsu. Oikeanlainen pää. Oikeanlainen rinta. Oikeanlainen selkälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvät liikkeet. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    NUO ERI 4 SA  
Käsiteltävissä 
20 months old. Nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. 
20 kuukautta. Kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  NUO EH 4 
Käsiteltävissä 
Nice size. Well developed in body. Good coat quality. Feminine head. Good place and shaped eye. Good expression. Foreface 
should be fille up. Could have stronger underjaw. Good ears. Front could be better. Good legs, typical feet. Good ribs. Long in 
loin. Hind could be angulated stronger. Strong back. Good tailset. Moves well. Could be more typical and proud carriage.  
Kiva koko. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä turkin laatu. Feminiininen pää. Hyvän malliset silmät hyvällä paikalla. Hyvä ilme. 
Kuono-osan pitäisi olla täyttyneempi. Alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvät korvat. Etuosa voisi olla parempi. Hyvät jalat, 
tyypilliset tassut. Hyvät kylkiluut. Pitkä lantio. Takaosa voisi olla vahvemmin kulmautunut. Vahva selkä. Hyvä hännän kiinnitys. 
Liikkuu hyvin. Voisi kantaa itsensä tyypillisemmin ja ylpeämmin.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen NUO EH, NUK 4 
Hyväntyyppinen narttu. Runsas kyynelvuoto. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Kyynärpäät saisi olla 
rungonmyötäisemmät. Tiivis runko. Lanneosa saisi olla lyhyempi. Liikkuu löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu. Hyvä luonne. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO EH 3 
Käsiteltävissä 
22 mths. Nice young girl. Feminin, small head. Nice expression. A bit narrow in front. Could have more forechest. Short 
brestbone. Good body. A bit low tailset. Well angulated in behind. Could be in better coat condition. Moves well behind. Wide & 
loose in front.  
22 kk. Kiva nuori tyttö. Narttumainen, pieni pää. Kiva ilme. Hieman kapea edestä. Eturintaa voisi olla enemmän. Lyhyt 
rintalasta. Hyvä runko. Himan alhainen hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut takaa. Turkki voisi olla paremmassa kunnossa. 
Liikkuu hyvin takaa, leveästi ja löysästi edestä.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kehittynyt kaunistyyppinen nuori narttu. Kaunis pää & ilme. Hyvä ylälinja, häntä & kiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä & 
takaa. Erinomainen runko. Liikkuu hyvin. Oikea karvanlaatu. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Väl up på benen, men något lång sträck. Prydligt huvud, men uttrycket hade tjänat på 
jämnare teckning. Välburna öron med fina behäng. Mörka ögon. Bra bett och pigment. Tillräcklig nospartiet. Bra hals. Lång 
länd. Välansatt svans. Tillräcklig kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Utmärkt pälskvalitet men pälsfattig. Välgående. Utmärkt 
temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvä raajakorkeus, mutta hieman pitkänomainen. Viehättävä pää, 
mutta ilmettä olisi parantanut tasaisemmat merkit. Hyvin kannetut korvat, joissa hyvät hapsut. Tummat silmät. Hyvä purenta ja 
pigmentti. Riittävä kuono-osa. Hyvä kaula. Pitkä lanne. Hyvä hännän kiinnitys. Riittävä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät 
käpälät. Erinomainen turkinlaatu, mutta vähän turkkia. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 
 
CHARMIA'S CHADNA 53012/12 narttu 
i. Arundina Phucee Amba e. Arundina Norbu Seba 
kasv. Yvonne Kokko, Espoo  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Mycket tilltalande typ och helhet. Feminint huvud och uttryck. Mycket fint bett. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad med något 
kort bröstben. Välvinklad. Utmärkta tassar. Pigga, fria rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen pää ja ilme. Erittäin hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä 
runko, mutta hieman lyhyt rintakehä. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset käpälät. Reippaat, vapaat liikkeet. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI, AVK 4 
Good sized feminine bitch. Has a very good head. Slightly too undershot. Good reach of neck. Well balanced body. Strong 
topline, correct tailset. Very good angulations front and rear. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Hieman liikaa alaleukaa. Hyvä kaulankaari. Hyvin tasapainoinen runko. 
Vahva ylälinja, oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good feminine head, good topline, tailset, body, hindquarters, fails in shoulder blades, could do with longer body, moves ok.  
Hyvä feminiinen pää, hyvä ylälinja, hännän kiinnitys, runko, takakulmaukset, putoaa lavoista, voisi olla pidempi runko, liikkuu 
ok.  
 
CHARMIA’S CHANDRAN 53010/12 uros 
i. Arundina Phucee Amba e. Arundina Norbu Seba 
kasv. Yvonne Kokko, Espoo 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO H 
Hyväntyyppinen, sopivan kokoinen uros. Hyvä kallo. Toivoisin tummemman silmänympäryspigmentin. Erinomainen purenta. 
Leveät leuat, mutta alaleuka saisi olla syvempi. Nouseva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Löysät kyynärpäät. Kevyt runko. 
Takaraajat voisivat olla paremmin kulmautuneet. Liikkuu ahtaasti ja jäykästi takaa, hyvin sivulta, huolimattomasti edestä. 
Esitetään erinomaisesti. Riittävä karvapeite 
 
CHARMIA’S CHANDRESH 53011/12 uros 
i. Arundina Phucee Amba e. Arundina Norbu Seba 
kasv. Yvonne Kokko, Espoo 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, maskuliininen uros, jolla on rotutyypilliset mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Aavistuksen pyöreät 
silmät. Hyvä vahva ja leveä alaleuka. Upeat hampaat. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Pysty lapa. Hyvä eturinta. Vahva 
raajaluusto ja runko. Takaosa voisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella ja esiintyy liikkeessä 
edukseen. Upeasti esitetty. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO EH, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type and balance. Good skull and earset. Dark expressive eyes. A little too underhoot(?). Good forehand. Moves quite 
well. Showing lovely coat & condition. 
Hyväntyyppinen ja tasapainoinen. Hyvä kallo ja korvien asento. Tummat ilmeikkäät silmät. Hieman liikaa alapurentaa. Hyvä 
etuosa. Liikkuu melko hyvin. Esitetään hyvässä turkissa ja kunnossa. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 1, SA, PU 3, VARASERT 
2,5 years. Correct type. Beautiful head. Correct bite. Strong and compact. Good substance. Well size. Well set ears and tail. 
Quality coat. Excellent movement. Well presented. 
2,5 vuotta. Oikea tyyppi. Kaunis pää. Oikea purenta. Vahva ja tiivis. Hyvä olemus. Hyvä koko. Hyvin asettuneet korvat ja 
häntä. Laadukas turkki. Erinomaiset liikkeet. Hyvin esitetty. 
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Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  AVO H 
Lovely type dog. Nice size muscle. A pity his teeth are too undershot. Lovely head. Good earcarriage. Good chest. Nice front. 
Lovely hairfeet. Carries tail well. Very nice coat with shawl. 
Ihanan tyyppinen uros. Kivan kokoinen kuono. Valitettavasti liikaa alapurentaa. Ihana pää. Hyvä korvien kanto. Hyvä rinta. 
Kiva etuosa. Ihanat jäniksenkäpälät. Kantaa häntänsä hyvin. Erittäin kiva turkki kauluksella.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO ERI 2 SA PU 2 VASERT 
Käsiteltävissä  
Masculine, good size and lenght. Excellent body. Well balanced head with excellent muzzle. Well placed eyes and ears. Well 
carried neck. Good toplinen and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Free mover. Good coat.  
Urosmainen, hyvä koko ja pituus. Erinomainen runko. Hyvin tasapainoinen pää erinomaisella kuonolla. Hyvin asettuneet silmät 
ja korvat. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Vapaat 
liikkeet. Hyvä turkki.  
 
CHENREZI MATCHMAKER 19952/13 narttu 
i.Tibbylands Solo e. Chenrezi Keeper Of Dreams 
kasv. Gary & Tina Quest, Iso-Britannia 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, SA 
Söt och feminin. Utmärkta proportioner. Mycket nätt huvud. Fint uttryck. Bra hals. Välkroppad. Balanserade vinklar. Härliga 
rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Suloinen ja feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin sievä pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula. Hyvä runko. Tasapainoiset 
kulmaukset. Ihanat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical, well-balanced. Attractive head & expression. Good pigment. Moderate bone with slight bow in foreleg. Very good 
spring of ribs. Excellent topline & tailset. Sound & brisk on the move. 
Hyvin tyypillinen, tasapainoinen. Viehättävä pää ja ilme. Hyvä pigmentti. Kohtuullinen luusto jossa hieman kaarevuutta 
etujaloissa. Erittäin hyvänmuotoiset kylkiluut. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasainen ja reipas liike. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VAL ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
3 y. Beautiful female. Could be bit more elegant. Nice feminine head. Bones could be stronger. I prefer better front. Topline 
could be straighter. Excellent ribcage & chest. Upper arm bit straight. Could have better angulated rear. Excellent coat. 
Sufficient movement.  
3 v. Kaunis narttu. Voisi olla hieman elegantimpi. Miellyttävä narttumainen pää. Luusto voisi olla vahvempi. Toivoisin 
paremman etuosan. Ylälinja voisi olla suorempi. Erinomainen rintakehä & rinta. Olkavarsi hieman suora. Voisi olla paremmin 
kulmautunut takaa. Erinomainen turkki. Riittävät liikkeet.  
 
CHIARO NUVOLETTA FERNANDO 47141/12 uros 
i. Kiiramanna Dalai Lama e. Silences Melissa 
kasv. Driouach Satu, Tampere 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Maskuliininen kookkaan puoleinen uros. Hyvä pään muoto. Pyöreähköt silmät, jotka saisivat olla tummemmat. Riittävän 
täyteläinen kuono-osa. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät tassut. Hyvä etuaskel. Niukasti kulmautunut takaa. Heikot takakintereet ja 
liikkuu heikolla rungon alle jäävällä askeleella. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. ansprechender Rüde, korrektes Gebiss, korrektes Kinn, Augen u. Ohren korrekt, gute Untere-, leicht aufgezogene 
Oberlinie, gute Winkelungen, Hinterhand im Stand leicht unterstellt, in der Bewegung hinten Pfoteneng mit ausgetraten Pfoten, 
Ellenbogen sollten strafer sein.  
3-vuotias viehättävä uros, oikea purenta, oikea leuka, silmät ja korvat. Hyvä ala- hieman korkea ylälinja, takaa seistessä 
hieman matala, liikkeessä takaa ahdas, kyynärpäiden tulisi olla vakaammat.  

 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO H, 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Viehättävä uroksen pää ja ilme. Kauniit korvat. Silmät voisivat olla tummemmat.  
Oikea purenta, mutta alaleuka voisi olla leveämpi, 5 alaetuhammasta. Kaareutuva ylälinja, aavistuksen alhainen 
hännänkiinnitys. Leveä rintakehä. Riittävästi kulmautunut etuosa, vahva raajaluusto. Hieman tuhdissa kunnossa. Takaosa voisi 
olla paremmin kulmautunut. Heikko konner, joka antaa periksi. Liikkuu hyvin sivulta ja edestä, ahtaasti takaa. 
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CHIARO NUVOLETTA MEL DOBLERONE 31392/10 uros 
i. Annastiina Niko e. Silences Melissa 
kasv. Driouach Satu, Tampere 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO H 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is good. Well shape skull, good earset but prefer them a little smaller. Eye is a little round and tall. Good 
muzzle. Would prefer stronger nose pigmentation. Good neck, a little narrow throughout. Excellent tail set, would prefer 
stronger rear and more drive. In full coat. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on hyvä. Hyvin muodostunut kallo, hyvin sijoittuneet korvat, mutta toivoisin ne hieman pienemmiksi. Silmät 
ovat hieman pyöreät ja ulkonevat. Hyvä kuono, toivoisin voimakkaamman kirsun pigmentin. Hyvä kaula, hieman kapea 
kauttaaltaan.  Erinomainen hännänkiinnitys, toivoisin voimakkaamman takaosan ja enemmän askeltyöntöä. Täydessä turkissa. 
Hyvä luonne.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Heavy head. Too round scull. Big round eyes. Correct bite. Straight back. Chest deep but not wide enough. Strong bones. On 
the move too narrow behind and in front. Good coat. Too narrow behind when standing. 
Raskas pää. Liian pyöreä kallo. Suuret pyöreät silmät. Oikea purenta. Suora selkä. Rintakehä syvä mutta ei tarpeeksi leveä. 
Vahvat luut. Liikkeessä liian kapea takaa ja edestä. Hyvä turkki. Seistessä liian kapea takaa. 
 
CHODEN 37989/13 narttu 
i. Ruskaturkin Chief King e. Pekdoro's Dorona La 
kasv. Kaappola Minna, Kempele 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki NUO EH NUK 4 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, sopiva luusto, erittäin hyvä rintakehä. Ryhdikäs hyvä ylälinja. hyvin kulmautunut takaa. 
Ilmeikäs pieni pää. Kovin kapea mitätön alaleuka. Hyvät pitkät käpälät. Taka-askel tahtoo jäädä rungon alle. Ei tänään 
turkissaan. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI, NUK 3, SA 
Hyvätyyppinen, pienikokoinen. Narttumainen pää. Tummat silmät. Oikea ilme. Hyvä kaulanpituus. Vahva selkä. Eturintaa saisi 
olla enemmän. Hyvät kulmaukset. Oikea karvanlaatu. Tasapainoiset liikkeet, hyvä työntö. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO EH, AVK 4 
Liikkeessä matalaraajaiselta vaikuttava narttu. Hyvin reipas, nuori narttu. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. 
Kyynärpäät saisi olla rungonmyötäisemmät. Pehmeät välikämmenet. Tiivis runko. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Hyvä häntä. 
Liikkuu löysästi edestä. Hyvänlaatuinen karva. 
 
CHOON-CHOON TOBIAS 30495/11narttu 
i. Tuuling Chan Petrus e. Nanaza Pastelle  
kasv. Sirpa Kaikkonen, Järvenpää 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla muuten kaunis pää, mutta pyöreät ja turhan vaaleat silmät pilaavat ilmettä. 
Hyvä leveä alaleuka. Hienot hampaat. Kaunis ylälinja ja hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Riittävä raajaluusto. 
Turhan kevyt runko. Toivoisin paremmat takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta ja edestä, ahtaasti takaa. Esiintyy erinomaisesti. 
Riittävä karvapeite. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, AVO ERI, AVK 1, SA, PU4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä tyyppi. Hyvä koko. Hyvät pään linjat. Silmät saisivat olla vähän tummemmat. Erittäin hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Hyvä rinnan syvyys ja pituus. Hyvä luusto. Oikeat kulmaukset. Kunnollinen karvanlaatu ja temperamentti. Liikkuu nopeasti, 
saisi olla hieman enemmän takatyöntöä. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 1, SA, PU 3, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice clean outline & proportions. Good head shape and ears but eyes a little too light and round. Good width to chin. Good 
topline. Strong loin. Good tail set and carriage. Nice typical on the move with good coat. 
Hyvä, selkeä ulkomuoto ja mittasuhteet. Hyvä pään muoto ja korvat, mutta silmät ovat hieman vaaleat ja pyöreät. Hyvä leuan 
leveys. Hyvä ylälinja. Vahva lanne. Hyvä hännänkiinnitys ja -kanto. Tyypilliset liikkeet ja hyvä turkki. 
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Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 3 
Nice dog. Good type and size. Nice head. Good underjawn. Round dark eyes. Good topline. Good tail. Good forechest, good 
ribs. Very nice coat. Good movement. Nice temperament.  
Kiva uros. Hyvä tyyppi ja koko. Kiva pää. Hyvä alaleuka. Pyöreät, tummat silmät. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä eturinta, 
hyvät kylkiluut. Erittäin kiva turkki.  Hyvät liikkeet. Kiva luonne.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 
Käsiteltävissä 
Good size. Well shaped head. Well developde muzzle. Good bite. Dark eyes. Shoulder could be better laid back. Enough 
bone. Good spring of ribs. Excellent coat. Lovely attitude. Could move more parallel in front.  
Hyvä koko. Hyvän mallinen pää. Hyvin kehittynyt kuono-osa. Hyvä purenta. Tummat silmät. Lavat voisivat olla paremmin 
taakse asettuneet. Riittävä luusto. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Erinomainen turkki. Ihana asenne. Voisi liikkua 
yhdensuuntaisemmin edestä.  
 
CHRYSTAL MOUNTAIN DZAYBO DORJE 43650/13 narttu 
i. Fjordneck Blue Lionhearted e. Chrystal Mountain Shrikanta Sapan  
kasv. Leila Lehto, Kuortti 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, NUO-EH, NUK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas vielä ilmavan vaikutelman antava narttu, jolla etuasentoiset lavat. Eturinta saisi olla korostuneempi, pitkä rintakehä. 
Rullalle kiertyvä häntä. Hyvät tassut. Voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä kallo ja korvat, tummat silmät. Riittävän 
täyteläinen kuono-osa, alaleuka saisi olla korostuneempi. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella. Löysä edestä. Ylälinjan tulee 
kiinteytyä. 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Bra skalle och öron. Mörka ögon. Tunnt nospartiet. Bra bett och 
pigment. Framskjuten skuldra. Platt svans. Bra kropp. Goda vinklar. Ovala tassar. Bra pälskvalitet men urfällt. Sotiga tan 
tecken. Välgående men kunde ha bättre steglängd. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo ja korvat. Tummat silmät. Kevyt kuono-
osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Etuasentoinen lapa. Litteä häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Ovaalit käpälät. Hyvä 
turkinlaatu, mutta turkiton. Nokiset tan-merkit. Liikkuu hyvin, mutta askelpituus voisi olla parempi. Erinomainen luonne. Hyvin 
esitetty. 
 
CHRYSTAL MOUNTAIN EGLANTINE 57445/08 
i. Arundina Ming-Tshe e. Chyrstal Mountain Tse-Ring-Ma 
kasv. Leila Lehto 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI  
Nice bitch. Very good in type. Good size. Very nice head. Little bit open ears. Big dark eyes. Very nice expression. Good 
underjawn. Good topline and tail. Very good ribs and deep chest. Very good angulations. Good coat. Good movement. Nice 
temperament.  
Kiva narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko. Erittäin kiva pää. Hieman avoimet korvat. Isot, tummat silmät. Erittäin kiva ilme. 
Hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin hyvät kylkiluut ja syvä rinta. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä turkki. Hyvät liikkeet. 
Kiva luonne.  
 
CHRYSTAL MOUNTAIN GRUBPA SKAMAR FI37821/14 uros 
i. Arundin Ming-Tshe e. Chrystal Mountain Manorama Gyalmo 
kasv. Leila Lehto 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN HYL 
Suhtautuminen tuomariin: VIHAINEN 
Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen pitkältä vaikuttava nuori uros. Koira murisee lähestyttäessä, käyttäytyy näin rodulle 
epätyypillisesti. Liikkuu hyvin, mutta luonteen takia hylätty. 
 
CHRYSTAL MOUNTAIN HERAKLES 29533/09 
i. Chrystal Mountain Heartbreaker e. Chrystal Mountain Lakshmi 
kasv. Leila lehto 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO EH  
Good looking dog. With a very nice head. Big dark eyes. Good underjawn. Sometimes showing toe. Good topline. Good tail. 
Good forechest and very good ribs. Very typical front. Good angulations. Good coat. Good mover.  
Hyvän näköinen koira. Erittäin kiva pää. Isot tummat silmät. Hyvä alaleuka. Kieli näkyy välillä. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä 
eturinta ja erittäin hyvät kylkiluut. Erittäin tyypillinen etuosa. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki. Hyvä liikkuja.  
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CHRYSTAL MOUNTAIN HIRAN ANBARASU FI37825/14 uros  
i. Tuisku-Tassun Risto Reipas e, Chrystal Mountain Shrikanta Sapan  
kasv. Leila lehto 
 
Parkano 31.1.2015, Maija Mäkinen,  PEN 1. KP, VSP-PEN 
Rodunomainen lähestyttäessä 
7 kk reipas urospentu jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Kaunisilmeinen pää, tummat silmät, hyvä kuonon vahvuus. 
Purenta kovin vaiheessa. Hieman epätasainen etuhammasrivi. Hyvä kaula ja eturinta. Ikäisekseen hyvä runko. Tasapainoiset 
kulmaukset ja sivuliikkeet. Lupaava turkku. Viehättävä käytös.  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN ERI, JUK 2, SA 
Hyvä koko. Erinomaiset rungonmittasuhteet. Vahva, urosmainen pää. Hyvät korvat. Keskiruskeat ilmät. Hyvä kuono. Hieman 
voimakas alapurenta. Kapea alaleuka. Epätasainen etuhammasrivi. Ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hyväasentoiset eturaajat. Oikea karvanlaatu. Litteä häntä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivankokoinen mittasuhteiltaan rotutyypillinen uros. Kauniit korvat, hyvä kallo. Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat. 
Erittäin kaunis ilme, hyvä purenta, vahva syvä alaleuka. Hyvä ylälinja. sopivasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä 
hännänkiinnitys. Runko vielä kovin kevyt ja massaton. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, hyvällä sivuaskeleella. Todella 
harvinaisen silkkinen oikealaatuinen karvapeite hapsuineen. Esiintyy hyvin. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
14 m. Good size & body proportions. Sufficient bones. Correct masculine head. Dark round eyes. Well set ears. Neck could be 
longer. Well set tail. Correct ribcage. Excellent angulations behind. Good coat quality. Correct movement. 
14 kk. Hyvä koko & rungon mittasuhteet. Riittävä luusto. Oikeanlainen urosmainen pää. Tummat pyöreät silmät. Hyvin 
asettuneet korvat. Kaula voisi olla pidempi. Hyvin asettunut häntä. Oikeanlainen rintakehä. Erinomaiset kulmaukset takana. 
Hyvä turkinlaatu. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN EH, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Melko voimakas alapurenta, riittävä kuono-osa, kauniit tummat silmät. Oikein kiinnittyneet 
korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, pystyt lavat. Oikean muotoinen aavistuksen lyhyt rintakehä, melko voimakkaasti nouseva 
vatsalinja. Riittävät takakulmaukset, riittävä askelpituus. 
 
CHRYSTAL MOUNTAIN JIA MELLE 15236/15 narttu 
i. Chrystal Mountain Quac Ran e. Chrystal Mountain Lucky Searcher 
kasv. Leila Lehto 
 
Vantaa  5.9.2015  Paavo Mattila  PEK 2 
Käsiteltävissä   
Hyvä pentu, joka voisi olla hieman korkearaajaisempi, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi ja purenta tiiviimpi, kaunis 
ilme, hyvä runko, hyväasentoiset raajat, lupaava turkki, saisi kantaa liikkeessä häntäänsä paremmin, liikkuu sivusta hyvin, 
miellyttävä käytös.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Litet huvud till kroppen. Bra skalle. Välburna öron som saknar 
behäng. Mörka ögon som visar litet mycket vita. Kunde vara mer utfylld i nospartiet. Bra bett och pigment. Bra hals. Ok rygg 
och svans. Bra kropp. Goda vinklar. Runda tassar. Annorlunda pälskvalitet. Utmärkt täckning. Välgående. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Pieni pää suhteessa runkoon. Hyvä kallo. Hyvin 
kannetut korvat, joista puuttuu hapsut. Tummat silmät, joista näkyy liikaa valkoista. Kuono-osa voisi olla täyttyneempi. Hyvä 
purenta ja pigmentti. Hyvä kaula. Ok selkä ja häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Pyöreät käpälät. Erilainen turkinlaatu. 
Erinomaiset merkit. Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty. 
 
CHRYSTAL MOUNTAIN XAVIER ALTAIR FI31846/12 uros 
i. Arundina Ming-Tshe e. Chrystal Mountain Yokini Hoshi 
kasv. Leila Lehto 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO H 
Kovin ilmavalta ja korkearaajaiselta vaikuttava uros. Hyvä kallo. Korvat voisivat olla paremmin asettuneet. Pyöreät silmät. 
Hyvä purenta. Kevyt runko. Kaareutuva lanneosa ja jyrkkä lantio. Alhainen hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. 
Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Riittävät takakulmaukset. Korkea kinner. Niukka karvapeite. 
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Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO H 
Melko neliömäiset rungonmittasuhteet omaava, hyvänkokoinen uros. Pyöreyttä kallo-osassa. Kookkaat, vaaleat silmät. 
Toivoisin korostuneemman eturinnan. Kokoon sopiva runko- ja raajaluusto. Polvikulmaus saisi olla selvempi. Pikeanlaatuinen 
karvapeite, mutta ei tänään parhaassa mahdollisessa karvapeitteessä. Hieman korkea kinner. Tarvitsee lisää itseluottamusta. 
Toivoisin yhdensuuntaisemmat etuliikkeet ja lisää jäntevyyttä takaliikkeisiin. Esitetään hyvin. 
 
CHRYSTAL MOUNTAIN ÄLVKUNG 50497/12 uros 
i. Chrystal Mountain Quac Ran e. Chrystal Mountain Manorama Gyalmo  
kasv. Leila Lehto, Kuortti 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea, sopivankokoinen uros. Erittäin kaunis pää. Kauniit korvat. Tummat 
hyvänmuotoiset silmät. Erinomainen purenta. Kuono-osa saisi olla lyhyempi. Hyvä hännänkiinnitys. Toivoisin voimakkaamman 
eturinnan. Hyvä raajaluusto ja kevyehkö runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin edestä ja sivulta, ahtaasti 
takaa. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrischer Hund. Korrektes Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Etwas zusammenlaufender 
vordere Gliedmasse, korrekt hinten. Korrektes Haaarkleid.  
Tasapainoinen uros. Oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylälinja. Hieman huolimaton edestä, oikea takaa. Oikea 
turkki.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen. Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan kaunis uros. Hyvä uroksen pää ja ilme. Tiukka alapurenta. Köli voisi olla 
voimakkaampi. Ihana ylälinja, häntä. Sopiva raajaluusto. Hiukan taipuneet ranteet. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Kaunis 
karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi, edestä voisi askeltaa vakaammin. Kokonaiskuva kaunis. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO EH 
Nice dog. Good type and size. Very nice head. Big dark eyes. Good underjawn. Good placed ears. Good topline. Good tailset. 
Very nice coat. Very jumping while moving. Don’t like the other dogs in the ring.  
Kiva uros. Hyvä tyyppi ja koko. Erittäin kiva pää. Isot, tummat silmät. Hyvä alaleuka. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä ylälinja. 
Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin kiva turkki. Erittäin hyppivä liikkeessä. Ei pidä toisista koirista kehässä.  
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v hieman etumatalasti seisova ja liikkuva uros, joka ei viihdy näyttelyhallissa. Hieman matalahkot mittasuhteet ja ulottuvuutta 
kaipaava rintakehä. Toivoisin suoremmat etujalat, kestävämmät ranteet ja rungonmyötäisemmät kyynärpäät. Hyvät 
takakulmaukset ja hännän kanto liikkeessä. Sopivasti leveä kuono. Erinomainen hampaisto. Kuonotoppaus saisi olla 
voimakkaampi. Matalahko korvien kiinnitys. Kaula saisi olla ryhdikkäämpi. Erinomainen karvanlaatu. Selvästi olosuhteista 
johtuva ryhdittömyys. 
 
CICOSAN BARBIE GIRL 28957/15 
i. Cicosan Braveheart e. Pikinas Nova 
kasv. Leinonen Helvi ja Virtanen Tarja, Arkkukari 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK- 
Mycket feminin tik med bra proportioner. Ännu rund i sin skalle. Mycket svag haka. Vackra, mörka, välformade ögon. Något 
dominerande öron. Bra förbröst. Kort bröstkorg. Ok vinklar. Väl ansatt svans. Rör sig ok när hon vill. Mycket obekväm i 
situationen. Behöver mer självtroende. Bra päls. 
Erittäin feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Vielä pyöreä kalloltaan. Erittäin heikko alaleuka. Kauniit, tummat, 
hyvänmuotoiset silmät. Hieman hallitsevat korvat. Hyvä eturinta. Lyhyt rintakehä. Ok kulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. 
Liikkuu hyvin silloin kun haluaa. Tuntee olonsa erittäin epämukavaksi tilanteessa. Tarvitsee lisää itseluottamusta. Hyvä turkki. 
 
CICOSAN BRAVEHEART 32378/12 uros 
i. Braeduke Spyanki e. Cicosan Sweetheart 
kasv. Leinonen Helvi ja Virtanen Tarja, Arkkukari 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO EH, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen erittäin vankka uros. Hieman raskas pää. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä & enempi eturintaa. Tiivis 
erinomainen ylälinja, vankka luusto. Erittäin vankka runko. Hyvä takaosa, häntä & hännänkiinnitys. Liikkui suht. hyvin sivulta & 
edestä, hieman ahtaasti takaa. 
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CICOSAN FABRIZIO 46233/07 uros 
i. Cicosan Ainut Armas e. Cicosan Mrs Fortune 
kasv. Leinonen Helvi ja Virtanen Tarja, Arkkukari 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, VET ERI, VEK 1, VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen, erinomaisessa kunnossa oleva 8 vuotias veteraani. Hyvä pää ja ilme. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä & kiinnitys. 
Erinomainen runko ja pitkä rintakehä. Hyvä eturinta. Tänään ei malttanut liikkua ravissa, mutta aikansa kierrettyään alkoi 
sujumaan ja liikkui lopuksi hyvällä askeleella. Oikea karvanlaatu. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI 
8 årig veteran hane med något låg ställt intryck. Välformad skalle. Välansatta öron. Visar vitt i ögonen. Kunde haft mera utfyllt 
nosparti och haka. Framskjuten skuldra. Stark rygg. Bra kropp och vinklar. Fin svans. Väl musklad. Något knutna tassar. Fin 
päls. Rör sig med fin raskhet. 
8-vuotias veteraani, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Silmistä näkyy 
valkoista. Kuono-osa voisi olla täyttyneempi ja alaleuka voimakkaampi. Etuasentoinen lapa. Vahva selkä. Hyvä runko ja 
kulmaukset. Hyvä häntä. Hyvät lihakset. Hieman tiiviit käpälät. Hyvä turkki. Liikkuu hyvällä reippaudella. 
 
CINODES BLUE FERRARI 52515/12 uros 
i. Down-Goblin Finalisti e. Fjordneck Blue Lisette 
kasv. Berk Sirpa, Hyvinkää 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI, AVK 1, SA VARASERT 
He is good sized masculine male. Has an excellent head and eyes. Correct earset. Correct reach of neck. Has a well balanced 
body. Strong topline and correct tailset. Has very good front and rear angulations. Moves a little wide in rear. Sidegait and front 
very nice. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erinomainen pää ja silmät. Oikein asettuneet korvat. Oikea kaulankaari. Hyvin 
tasapainoinen runko. Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hieman leveästi 
takaa. Sivusta ja edestä erittäin hyvin. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva AVO EH, AVK2 
Erittäin hyvä tyyppi. Hieman takakorkea. Hyvä kallo. Riittävän leveä alaleuka. Ilme voisi olla rodunomaisempi. Hyvä kaula. 
Erinomainen eturinta. Riittävät kulmaukset. Liike ja esiintyminen voisivat olla parempaa. Hyvä karva. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen AVO EH, AVK 2 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen. Hieman tuhdissa kunnossa esitetty uros, joka kovin helposti köyristää ylälinjaa. Erittäin 
kaunisilmeinen pää. Hyvin asettuneet korvat. Kauniit silmät. Täyteläinen kuono-osa. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä 
hännänkiinnitys. Seistessä antaa takakorkean vaikutelman. Hyvät takaliikkeet. Kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät. Leveät, 
löysät etuliikkeet. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI 
2 and half years. Correct type. Typical head. Well size and proportions. Stronger in body. Quality coat. Well set ears and tail. 
Excellent in movement. Well presented. 
2, 5 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahvempi runko. Laadukas turkki. Hyvin asettuneet 
korvat ja häntä. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO EH 
Käsiteltävissä  
Good size and lenght. Should not be heavier. Relatively small head with high set ears. Good eyes. Sound muzzle. Correct bite. 
A little short in neck. Acceptable topline, well carried tail. Well angulated front, enough angulation behind, good bones and feet. 
Moves with enough dirve. Acceptable coat.  
Hyvä koko ja pituus. Ei saisi olla raskaampi. Suhteessa pieni pää jossa korkealle kiinnittyneet korvat. Hyvät silmät. Oikea 
kuono. Oikea purenta. Hieman lyhyt kaula. Hyväksyttävä ylälinja, hyvin kannettu häntä. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi 
takaa, hyvä luusto ja tassut. Liikkuu riittävällä draivilla. Hyväksyttävä turkki. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Utmärkt huvud & uttryck. Fin bettlinje som kunde ha lite mera bredd. Utmärkt förbröst & 
front. Fina tassattribut. Bra hals & skuldra. Härlig volym i kroppen. Välvinklad bak. Rör sig fint paralellitet bak & fram & sidan. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Hieno purenta joka voisi olla hieman leveämpi. 
Erinomainen eturinta ja etuosa. Hienot hapsut käpälissä. Hyvä kaula ja lapa. Ihana volyymi rungossa. Hyvät kulmaukset 
takana. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä, takaa ja sivusta. 
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Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 4 
Käsiteltävissä  
Well balanced dog, a good type. Well proportioned head. Dark oval eyes. A little wet. Good earset. Deep chest. Well ribbed. 
Good topline. Balanced hindquarters. Low hocks. Moves very well. 
Hyvin tasapainoinen uros, hyvä tyyppi. Hyät pään mittasuhteet. Tummat, ovaalit silmät, hieman märät. Hyvä korvien kiinnitys. 
Syvä rinta. Hyvät kylkiluut. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset takakulmaukset. Matalat kintereet. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
CINODES BLUE FIORELLI 52516/12 uros 
i. Down-Goblin Finalisti e. Fjordneck Blue Lisette 
kasv. Sirpa Berk Hyvinkää 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical most respects. Good skull and eye. Scissor-bite. Good forehand & firm well-ribbed body. Moves soundly both up & 
down. Shown in good coat & condition. 
Tyypillinen ?. Hyvä kallo ja silmät. Saksipurenta. Hyvä etuosa ja kiinteä hyväluustoinen runko. Liikkuu tasaisesti molempiin 
suuntiin. Esitetään hyvässä turkissa ja kunnossa. 
 
CINODES BLUE PONTIAC 14234/14 uros 
i. Cinodes Chevrolet Cruiser e. Fjordneck Blue Lisette 
kasv. Berk Sirpa, Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN H 
Hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan rodunomainen, melko kookas nuori uros. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen kuono-osa, jossa 
leveä syvä alaleuka. Lanneosaltaan kaareutuva ylälinja. Jyrkkä lantio. Alhainen hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta ja 
rintkehä. Sopiva raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja leveästi, takaa 
hyvin. Tarvitsee kehäharjoitusta. Esiintyminen tiputtaa laatupalkintoa. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  NUO EH, NUK 2 
17 kk. Kookkaanpuoleinen. Hyvä pää. Ilmettä häiritsee hieman klani pää. Tasapainoisesti kulmautunut. Ikäisekseen riittävä 
rintakehä. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvät eturaajat. Hyvä karvapeite. Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Kiertää eturaajoja 
sisäänpäin kyynärpäistä. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
CINODES CASALINA 52520/12 narttu 
i. Down-Goblin Finalisti e. Cinodes Champagne Song 
kasv. Sirpa Berk, Hyvinkää 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Smart, well-balanced. Very typical head & expression. Some cushioning. Slight bow in foreleg. Good body. Moved out well with 
a very typical action. 
Kaunis, tasapainoinen. Tyypillinen pää ja ilme. Täyteläinen kuono-osa. Lievästi kaartuneet etujalat. Hyvä runko. Liikkuu hyvin 
ja hyvin tyypillisellä liikkeellä. 
 
CINODES CHAN ARTEMIS FI20696/11 uros 
i. Down-Goblin Artemis Ingefel e. Cinodes Champagne Drop 
kasv. Sirpa Berk Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Hyvänkokoinen, aavistuksen raskaalta vaikuttava uros. Hyvä kallo ja pään mittasuhteet. Hyvä alaleuka. Kuonopoimuja. 
Vuotavat silmät häiritsevät ilmettä. Kaula voisi olla pidempi, muuten hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Pysty lapa. Lyhyt 
olkavarsi. Sopiva raajaluusto. Vahva runko. Liikkuu tasapainoisesti edestä ja takaa, riittävällä sivuaskeleella. Esitetään hyvin. 
 
CINODES CHANTAL CELINA 13771/11 narttu 
i. Arundina Tai Curi e. Cinodes Chantal Rose 
kasv. Berk Sirpa, Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Utmärkt typ. Goda proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Något smal underkäke men utmärkt haka. Tillräcklig hals. 
Välkroppad. Balanserade vinklar. Utmärkta tassar. Trevliga rörelser men vrider ut sina framtassar. Tillräcklig päls. Trevligt 
temperament. 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Hieman kapea alaleuka, mutta erinomainen leuka. 
Riittävä kaula. Hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Miellyttävät liikkeet, mutta kääntää etukäpäliään 
ulospäin. Riittävä turkki. Miellyttävä luonne. 
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CINODES CHANTAL ROSE FIN28488/03 narttu 
I. Cayana Greggas E. Cinodes Champagne Rose  
Kasv. Sirpa Berk Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET EH 
12 år gammal. Goda proportioner. Vackert huvud och uttryck. Välkroppad och välvinklad. Lite öppen päls. Fortfarande 
utmärkta rörelser, men helheten störs av för mycket päls. 
12-vuotias. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. Hieman avoin turkki. Edelleen erinomaiset 
liikkeet, mutta kokonaisuutta häiritsee liian runsas turkki. 
 
CINODES CHOKOLATE CHIP 44626/13 uros 
i. Tashi-Gong Hullabaloo e. Cinodes Countess Rose  
kasv Sirpa Berk, Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO H 
Sopivan kokoinen, aavistuksen matalalta vaikuttava uros. Vahva pää. Kauniit korvat. Kaunis kuono-osa. Vahva ja syvä 
alaleuka, mutta hampaita on mahdoton tarkistaa, koska koira kieltäytyy näyttämästä niitä. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä 
hännänkiinnitys. Leveä rintakehä. Kyynärpäät tulisi olla rungonmyötäisemmät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 
hyvin sivulta ja takaa, erittäin löysästi edestä. Riittävä karvapeite runsaine hapsuineen. Käytös pudottaa palkintosijaa. 
 
CINODES CI  ARISTOTELES FI15540/14 uros 
i. Tashi-Gong Hullabaloo e. Cinodes Chardonnay Rose 
kasv. Sirpa Berk, Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN H 
Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan turhan pitkältä vaikuttava junioriuros. Kokoon nähden raskas pää, jossa tummat 
kauniit silmät. Leveä vahva alaleuka, mutta koira on haluton näyttämään hampaitaan. Toivoisin tummemman kirsupigmentin. 
Hyvä suora selkä. Pitkä lanneosa. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva raajaluusto. Liikkuu erittäin 
huolimattomasti takaa ja edestä. 
 
CINODES CINNA LUCINDA FI59050/11 nartt 
i. Down-Goblin Artemis Ingefal e. Cinodes Crocus Blossom  
kasv. Sirpa Berk, Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Mycket tilltalande typ och helhet. Utmärkta proportioner. Feminint huvud och uttryck. Välburna öron. Fint bett. Utmärkt hals och 
rygg. Mycket välkroppad. Välvinklad. Stabilt front. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä tyyppi ja kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Hyvä 
purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Erittäin hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Vakaa etuosa. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
CINODES COOL PRECIOUS DROP 54294/14 narttu   
i. Mon Aminetten Brandon e. Cinodes Champagne Drop 
Kasv. Sirpa Berk, Hyvinkää 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä  
Fine bitch. Too low on legs and too long in body. Feminine head. Muzzle is too short. Ears could be set higher. Good length of 
neck, strong topline. Good tailset. Lacks forechest. Too straight upper arm. Well angulated rear. Excellent coat. Needs more 
self-confidence. Would like some more strenght to her movements. 
Hieno narttu. Liian matalaraajainen ja pitkärunkoinen. Narttumainen pää. Kuono on liian lyhyt. Korvat voisivat olla 
korkeammalle kiinnittyneet. Hyvä kaulan pituus, vahva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Puuttuva eturinta. Liian suora olkavarsi. 
Hyvin kulmautunut takaa. Erinomainen turkki. Tarvitsee lisää itseluottamusta. Tarvitsee lisää voimaa liikkeisiinsä.  
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
9 m. Small size. Correct lenght of body. I prefer better expression. Slightly short muzzle. Well set ears. Front legs could be 
straighter. Lovely long neck. Well set tail. Forechest could be better defined. Loin could be bit shorter. Excellent angulations 
behind. Good coat quality. Sufficient movement. Needs more time to develope body. 
9 kk. Pienikokoinen. Oikea rungon pituus. Toivoisin parempaa ilmettä. Hieman lyhyt kuono. Hyvin asettuneet korvat. Etujalat 
voisivat olla suoremmat. Ihana pitkä kaula. Hyvin asettunut häntä. Eturinta voisi olla paremmin kehittynyt. Lanne voisi olla 
lyhyempi. Erinomaiset kulmaukset takana. Hyvä turkin laatu. Riittävät liikkeet. Tarvitsee aikaa rungon kehittymiseen.  
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CINODES CRESCENTINA LADY FI54358/14 narttu 
I. Lilileian Honor Of All E. Cinodes Champs Elysee 
 Kasv. Sirpa Berk Hyvinkää 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Erinomaista tyyppiä oleva 5kk vanha narttupentu, joka vielä vaikuttaa aavistuksen matalaraajaiselle. Hyvänkokoinen pää ja 
hyvin asettuneet korvat. Kauniit, tummat silmät. Musta pigmentti. Sopiva kuono-osa. Vahva alaleuka, joka voisi olla leveämpi ja 
aavistuksen syvempi. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Turhan kaarevat eturaajat. Erinomainen raajaluusto. 
Erittäin kaunis karvapeite hapsuineen. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella, kauniisti takaa, vielä vispaten edestä. Esiintyy 
erinomaisesti. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, PEN 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very pretty head and expression. Good eyes. Blunt muzzle. Well-laid shoulder. Still needs to develope in body. Good profile 
action, but a little bit unsteady going away from me. Well balanced & very typical. 
Hyvin kaunis pää ja ilme. Hyvät silmät. Tylppä kuono. Hyväasentoiset olkapäät. Rungon tulee vielä kehittyä. Hyvä profiili 
liikkeessä, mutta liikkuu hieman epävakaasti minusta poispäin. Tasapainoinen ja tyypillinen. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 1, KP, VSP-PEN 
8 months. Correct type. Nice, typical head. Very nice expression. Very good size, good substance. Quality coat. Well set ears 
and tail. Excellent in movement, well presented. Very promising. 
8 kuukautta. Oikea tyyppi. Hyvä, tyypillinen pää. Erittäin hyvä ilme. Erittäin hyvä koko, hyvä olemus. Laadukas turkki. Hyvin 
asettuneet korvat ja häntä. Erinomaiset likkeet, hyvin esitetty. Hyvin lupaava. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti PEK 4 
Nice size puppy. Sweet expression. Pity she is showing teeth. Close front. Good earset. Nicely shaped head. Good neck. 
Good topline. Nice balance. Lovely ear feathring and shawl. Well angulated. Front and back movement vey close.  
Kiva pentu. Suloinen ilme. Valitettavasti hampaat näkyvät. Ahdas edestä. Hyvä korvien kiinnitys. Kivan mallinen pää. Hyvä 
kaula. Hyvä ylälinja. Kiva tasapaino. Ihanat korvahapsut ja kaulus. Hyvin kulmautunut. Etu- ja takaliikkeet hyvin ahtaat.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  JUN ERI 
Käsiteltävissä  
Feminine of good size and lenght, but is very thin and could have more body. Well balanced head with good eyes and ears. 
Muzzle of good lenght with acceptable underjaw. Good neck and topline. Well carried tail. Well angulated front and rear. Good 
bones and feet. Free mover. Good coat. 
Feminiininen, hyvä koko ja pituus, mutta on hyvin hoikka ja runkoa voisi olla enemmän. Hyvin tasapainoinen pää, jossa hyvät 
silmät ja korvat. Hyvä kuonon pituus hyväksyttävällä alaleualla. Hyvä kaula ja ylälinja Hyvin kannettu häntä. Hyvät kulmaukset 
edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Vapaat liikkeet. Hyvä turkki.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Would prefer a little more length of leg. Very pretty head, beautiful eyes and good chin. Has enough lift in ears but they´re a 
little heavy. Would prefer littlemore length to neck. Good topline. Excellent tail. Moves well in profile, but looks just a little low to 
ground. 
Toivoisin jalkoihin lisää korkeutta. Hyvin sievä pää, kauniit silmät ja hyvä alaleuka. Korvissa on riittävästi nostetta, mutta ne 
ovat hieman raskaat. Kaulan tulisi olla hieman pidempi. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Liikkuu sivusta hyvin, mutta on 
hieman matala. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head. Too much undershot. Good topline but weak in back. Good angulations behind. Too bowed forelegs. Too 
narrow in front in the move. Good texture. 
Feminiininen pää. Liikaa alapurentaa. Hyvä ylälinja mutta heikko selkä. Hyvät takakulmaukset. Liian käyrät etujalat. Liian 
kapea edestä liikkeessä. Hyvä karvapeite. 
 
CINODES CROWN OF ROSES FI15542/14 narttu 
i. Tashi-Gong Hullabaloo e. Cinodes Chardonnay Rose 
kasv. Sirpa Berk, Hyvinkää 
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Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO EH 
Utmärkt typ och helhet. Fina proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Aningen kort nosparti. Utmärkt bett. Något brant 
skuldra. Kort hals. Utmärkt rygg och kropp. Balanserade vinklar. Stabil front. Utmärkta tassar. Utmärkta rörelser. Vacker päls. 
Visas i alltför högt hull, tyvärr. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Aavistuksen lyhyt kuono. Erinomainen 
purenta. Hieman jyrkkä lapa. Lyhyt kaula. Erinomainen selkä ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Vakaa etuosa. Erinomaiset 
käpälät. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Esitetään aivan liian lihavana, valitettavasti. 
 
CINODES JANASTACIA 28853/13 narttu 
i. Cinodes Carlos Caron e. Cinodes Joli Jasmine  
kasv. Sirpa Berk, Hyvinkää 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO EH, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v. Sopivaluustoinen narttu, jolla hieman köyry lanneosa. Erinomainen turkin laatu, mutta tänään kovin niukka. Vahva pää. 
Melko jyrkkä otsapenger. Liikkuu tänään kovin etumatalana, eikä halua esiintyä parhaalla mahdollisella tavalla. Voisi olla 
hieman paremmat etukulmaukset. 
 
CINODES JAPONICA 55093/10 narttu 
i.Cinodes Carlos Caron e.Cinodes J’Adore Jewel 
Kasv. Berk Sirpa, Kerava  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Utmärkt typ och helhet. Litet feminint huvud. Härligt uttryck. Utmärkt underkäke. Tillräcklig hals. Välkroppad men visad lite väl 
högt hull. Balanserade vinklar. Fina tassar. Rör sig väl men lite ovilligt. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Pieni, feminiininen pää. Ihana ilme. Erinomainen alaleuka. Riittävä kaula. Hyvä runko, 
mutta esitetään hieman ylipainoisena. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, mutta hieman haluttomasti. 
Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
4 år. Kraftfullt tilltalande huvud. Välansatta öron. Tillräcklig hals. Utmärkt kropp. Lite tätt mot ryggen buren svans. Passande 
benstomme. Fin silhuett i stående. Vacker päls. Tillräckligt vinklad bak. 
4 vuotias. Vahva miellyttävä pää. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kaula. Erinomainen runko. Häntä hieman tiiviisti selän 
päällä. Sopiva luusto. Seistessä hieno silhuetti. Kaunis turkki. Riittävät kulmaukset takana. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO ERI, AVK 1, SA, SERT, CACIB, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical, well-balanced. Smallish head. Good depth & width of chin. Good forehand. Mature well-ribbed body with excellent 
topline & tailset. Very pleasing on the move. Shown in excellent coat. 
Tyypillinen, tasapainoinen. Pienehkö pää. Hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvä etuosa. Kehittynyt, hyväluustoinen runko jossa 
erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvin miellyttävät liikkeet. Esitetään erinomaisessa turkissa. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 2, SA 
4 years. Correct type. Well size and proportions. Beautiful head. Good, correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Good 
substance. Quality coat. Excellent in movement. Well presented. 
4 vuotta. Oikea tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvä, oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja 
häntä. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO ERI 1 SA PN 3 VASERT 
Käsiteltävissä  
Feminine, well balanced. Should not be heavier in the body. Excellent head proportions with well set ears and eyes. Excellent 
muzzle. Proudly carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Moves with drive, 
good coat.  
Feminiininen, hyvä tasapaino. Ei saisi olla raskaampi rungoltaan. Erinomaiset pään mittasuhteet sekä hyvin kiinnittynet korvat 
ja silmät. Erinomainen kuono. Ylpeästi kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto 
ja tassut. Liikkuu draivilla, hyvä turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Reslig dam av utmärkt typ. Nätt huvud, bra öron & ögon. Kunde ha mer bredd i underkäken. Utmärkt förbröst. Bra hals & 
skuldra, bröstkorg med mycket volym. Välansatt svans med låg båge, Tillräckligt vinklad bak. Rör sig väl från sidan. 
Reilunkokoinen narttu erinomainen tyyppi. Sievä pää, hyvät korvat ja silmät. Voisi olla leveämpi alaleuka. Erinomainen 
eturinta. Hyvä kaula, lapa ja rintakehä missä paljon tilavuus. Hyvin asetettu häntä matalalla kaarella. Riittävät takakulmaukset. 
Liikkuu hyvin sivusta. 
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Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions but a little flat and over weight. Nice size head. Good ears if a little big. good topline and tail. Could have 
more angulation in hack. Good coat. Moved well but would look better with less weight. 
Hyvät mittasuhteet mutta hieman ylipainoinen. Hyvän kokoinen pää. Hyvät korvat, mutta hieman suuret. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Takaosa voisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin, mutta näyttäisi paremmalta jos painoa olisi vähemmän. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pieni pää. Vahva selkä, tilava rintakehä. Oikea-asentoiset raajat. Hyvä häntä. Kauniissa turkissa, liikkuu hyvin. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO EH 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant, nice size. Feminine head of good size, too short muzzle. Nice expression. Well set ears. Good lenght of neck. Strong 
topline. Decent forechest. Elegant bone, feet could be longer. Well bodied. Moderately angulated both ends. Would like some 
more strenght and power on the movement. 
Elegantti, hyvänkokoinen. Narttumainen hyvänkokoinen pää, liian lyhyt kuono. Hyvä ilme. hyvin asettuneet korvat. Hyvä 
kaulan pituus. Vahva ylälinja. Riittävä eturinta. Elegantti luusto, käpälät voivat olla pidemmät. Hyvä runko. Kohtuullisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Toivoisin enemmän voimaa ja tarmokkuutta liikkeisiin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 2 SA 
Nice bitch. Good type, lovely size. Very nice feminin face. Very good underjawn. Big dark eyes. Very good ears. The topline is 
in behind a little bit higher than front. Very good tailset. Very good angulations. Very good forechest and ribs. Good muscle, 
good movement.  
Kiva narttu. Hyvä tyyppi ja ihana koko. Erittäin kivat feminiiniset kasvot. Erittäin hyvä alaleuka. Isot, tummat silmät. Erittäin 
hyvät korvat. Ylälinja hieman korkeampi takaa kuin edestä. Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin 
hyvä eturinta ja kylkiluut. Hyvät lihakset, hyvät liikkeet.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head. Too strong underjaw. Dark eyes, good earset. Body too massive in proportion to the head. Good angulations. 
Correct chest. Correct movement. 
Feminiininen pää. Liian vahva alapurenta. Tummat silmät, hyvä korvien asento. Runko liian massiivinen päähän verrattuna. 
Hyvä kulmaukset. Oikea rintakehä. Oikea liike. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO ERI, AVK1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5-v. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä, pieni pää. Kauniit silmät. Alhaalle asettuneet korvat. Melko voimakas alapurenta. 
Riittävä rintakehän vahvuus ja kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Kovin epävakaat etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   AVO H  
Nice head shape, lacks chin, shoulder is forward, very heavy in body, adiquite quoters. Movement away is close, and narrow 
towards.  
Kiva pään malli, puuttellinen leuka, etuasentoiset lavat, raskas runko, riittävät kulmaukset. Takaliikkeet ahtaat ja kapeat 
etuliikkeet.  
 
CIRIKIT SIMBA’S KIERA 61560/08 narttu 
i.Lecibsin Kodak e.Lecibsin Raakkel 
Kasv. Vuorilehto Eeva-Maija, Pori. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko. Hieman pyöreyttä kallossa. Hyvä pigmentti, täyteläinen 
kuono-osa, pyöreät silmät. Hyvä ylälinja ja kaula, liikkuu hyvällä askelpituudella. Saisi liikkua/esiintyä reippaammin. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
6 år. Fina proportioner på denna tik som har feminint vackert huvud. Välpigmenterad. Öronen kunde vara något högre 
placerade. Står och går med stil. Något mjuk men vacker päls. Visar sig väl. 
6 vuotias. Hienot mittasuhteet tällä nartulla jolla on kaunis feminiininen pää. Hyvä pigmentti. Korvat voisivat olla hieman 
korkeammalle sijoittuneet. Seisoo ja liikkuu tyylillä. Hieman pehmeä mutta kaunis turkki. Esiintyy hyvin. 
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Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan rodunomainen sopivankokoinen narttu. Erittäin kaunis pää, feminiininen ja arvokas 
ilme. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Lapa voisi olla viistompi. Hyvin kulmautunut takaa. Sopiva 
luustovahvuus ja hyvä nartun runko. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Erinomainen silkkinen karvapeite. Hieno 
esiintyminen. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO ERI, AVK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pieni narttu, joka kokoon nähden sopusuhtainen. Narttumainen ilme. Hyvä ylälinja. Sopiva raajaluusto. Voisi liikkua 
ryhdikkäämmin. Hyvä turkinlaatu. 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   VAL ERI 2 SA  
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Feminin head. Lovely eyes. Good in scull. Well set ears. Well developed forechest. Good neck & 
topline. Well set tail. I would like more length of legs. Moves freely. In Excellent coat.  
Erinomainen rotutyyppi. Feminiininen pää. Ihanat silmät. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Toivoisin enemmän pituutta jalkoihin. Liikkuu vapaasti. Erinomaisessa turkissa.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Utmärkta proportioner. Litet rund skalle och lågt burna öron. Ljusa ögon. Bra 
nospartiet. Fin topline. Välkroppad. Välvinklat bak. Fina tassar. Bra pälskvalitet men ej i full blom. Mycket välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hieman pyöreä kallo ja alas kiinnittyneet 
korvat. Vaaleat silmät. Hyvä kuono-osa. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Hyvä turkinlaatu, 
mutta ei täydessä turkissa. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
CITARAZOOLON MY SWEET JOY 16573/09 narttu 
i.Revonhännän Wihtori e.Suvijan Sang-Ria 
Kasv.Koistinen Sarla & Martina Mäkäräinen, Espoo  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Ganska stor tik med utmärkta proportioner. Vackert huvud och uttryck. Bra bett. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. Litet 
navelbrock. Goda vinklar. Utmärkta tassar. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Melko suuri narttu, mutta erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko. 
Pieni napatyrä. Hyvät kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
CITARAZOOLON SHOW MUST GO ON FI48953/14  narttu 
I. Suvijan Athos E. Suvijan Sang-Ria Kasv. Martina Mäkäräinen & Sarla Koistinen Espoo 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea 7kk vanha narttupentu. Vahva pää, jossa hyvät mittasuhteet. Kaunis kuono-osa. 
Erinomainen purenta ja alaleuka. Ilmettä häiritsee ajoittain näkyvät silmän valkuaiset. Kaareutuva ylälinja, jyrkkä lantio ja 
alhainen hännänkiinnitys. Pysty lapa. Hyvä raajaluusto. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu sivulta hyvin, ahtaasti 
takaa ja vielä epävakaasti edestä. Tarvitsee rutkasti itseluottamusta ollakseen edukseen. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi PEN 2 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Vackert huvud, utmärkta käkar. Lagom hals. Bra kropp för åldern. Bra pigment, kunde ha mera höjd med svansen. Behöver 
mer social träning. Skjuter ryggen i stående. Bra proportioner. Vacker päls. 
Kaunis pää, erinomaiset leuat. Riittävä kaula. Hyvä runko ikäiseltään. Hyvä pigmentti, voisi olla enemmän korkeutta hännällä. 
Tarvitsee enemmän sosiaalista harjoittelua. Köyristää selkää seistessä. Hyvät mittasuhteet. Kaunis turkki. 
 
CORELLE FERRO LI ABERFORTH 45821/12 uros 
i. Ziestan Mickey e. Finriikan Evelyn 
kasv. Nordlund Mariie 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI AVK3 SA 
Erinomaista tyyppiä oleva, sukupuolileimaltaan selvä uros, jolla rotutyypilliset mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Leveä kallo. 
Kauniit silmät. Erinomainen pigmentti. Hyvä vahva ja syvä alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erinomaisesti sivulta ja takaa, hivenen huolimattomasti edestä. Kaunis karvapeite. 
Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical  head & expression. Good blunt muzzle. Well-developed shawl. Firm strong body with good topline & tailset. 
Moves soundly. 
Hyvin tyypillinen pää ja ilme. Hyvä tylppä kuono. Hyvinmuodostunut kaulus/kaula (?). Kiinteä, vahva runko jossa hyvä ylälinja 
ja hännänkiinnitys. Liikkuu tasaisesti. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO EH 
Kookas, voimakasrakenteinen uros. Vahva, hieman pyöristynyt kallo. Lyhyt kaula. Suora selkä. Erinomainen hännänkiinnitys. 
Vahva runko, mutta eturinta saisi olla voimakkaampi. Niukat takakulmaukset. Hyvä karva. Takaliikkeet saisi olla 
tehokkaammat. 
 
CORELLE FERRO LIS FRANSSI SANNI 46420/14 narttu 
i. Sippans Suncroft Cowboy Freddy e. Corelle Ferro Ti Barris Offee 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year. Prefer to be stronger, feminine head, correct bite. Elegant neck. Chest must be stronger, good angulation in back legs. 
Correct topline, tail well set & carried. Correct movement. 
1 vuotias. Saisi olla vahvempi, feminiininen pää, oikea purenta. Elegantti niska. Rintakehän tulee vahvistua, hyvät 
takakulmaukset. Oikea ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Oikea liike. 
 
CORELLE FERRO LU CHIBIMON FI43483/13 uros 
i. Tathaagata Jo Aki Fly On Carpet e. Flying Carpet's Luxury Air Hostess 
kasv. Nordlund Mariie 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
A little heavy in skull and his chin is a little overdone. Dark eye althrough they are set obliquent. Could have more length of 
neck. Good tailset and topline. Movement is a little erratic & could be more fluent. 
Hieman raskas pää ja liikaa alapurentaa. Tummat vinoon asettuneet silmät. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä hännänkiinnitys ja 
ylälinja. Liike on hieman harhailevaa ja voisi olla sujuvampi liike. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO EH 
Kookas, voimakasrakenteinen uros. Kaunisilmeinen pää, pitkä alaleuka. Etuosa voisi olla kulmautuneempi. Hyvä selkä ja 
vahva runko. Eturinta saiai olla selvempi. Jyrkkä lanne ja niukat takakulmaukset. Hyvä karva. Epäpuhtaat takaliikkeet. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2-vuotias sopivaluustoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Sopiva kaula ja hyvä runko. Hyvämuotoinen uroksen pää. Hyvä 
turkki ja häntä. Valitettavasti useista yrityksistä huolimatta koira ei ota yhtään raviaskelta, vaan pomppii takajaloilleen koko 
ajan, mistä syystä palkinto. 
 
CORELLE FERRO TI ELWING 14292/14 narttu 
i Ziestan Enzo e. Revonhännän Tiramisu 
kasv. Nordlund Mariie 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Mycket tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Välburna öron. Något smal underkäke. 
Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. Välvinklad, stabil front. Något knappa vinklar bak. Pigga, lediga rörelser. Vacker päls. 
Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin feminiininen pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Hieman 
kapea alaleuka. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut, vakaa etuosa. Hieman niukat takakulmaukset. 
Reippaat, vapaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice overall shape, good feminine head, like a better teeth set and wider jaw, reach of neck & fornt, topline, tailset good. 
Hindquarters ok. Movement ok.  
Kiva yleismalli, hyvä feminiininen pää, haluaisin paremmin asettuneet hampaat ja leveämmän leuan. Kaulan ulottuvuus, 
etuosa, ylälinja ja hännän kiinnitys hyvät. Takakulmaukset ok. Liikkeet ok.  
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Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi NUO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Feminint huvud som passar väl i kroppen. Välpigmenterad. Bra öronplacering med fina behäng. Bra ben och tassar som är 
ovala. Stram rygg. Ganska bra vinklar ger bra rörelser. Inte i full päls. Trevligt temperament. 
Feminiininen pää joka sopii hyvin runkoon. Hyvä pigmentti. Hyvät asettuneet korvat hienoilla hapsuilla. Hyvät raajat ja soikeat 
käpälät. Tiukka selkä. Aika hyvät kulmaukset jotka antaa hyvät liikkeet. Ei täydessä turkissa. Mukava luonne. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI, NUK 4 
Pienikokoinen, hyvätyyppinen. Oikea kallo. Tummat silmät. Lyhyt kuono-osa. Suora, vahva selkä. Saisi olla enemmän 
eturintaa. Hyvä rintakehän syvyys. Vähän löysät ranteet. Oikea karvanlaatu. Liikkuu vauhdikkaasti, vielävähän löysästi edestä. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   NUO EH 2 
Käsiteltävissä 
Pretty head and expression. Well defined chin. Nice eye. Would like more lay of shoulder. Well ribbed back. Good spring of rib. 
Would like little more angulation behind. Would like more widthed underjaw. Could do more drive behind. Well balanced in 
body.  
Sievä pää ja ilme. Hyvin muotoutunut leuka. Kivat silmät. Toivoisin enemmän lapakulmauksia. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä 
kylkiluiden kaarevuus. Toivoisin hieman enemmän kulmauksia taakse. Toivoisin leveämmän alaleuan. Takana voisi olla 
enemmän draivia. Hyvin tasapainoinen runko.  
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical & pretty. Smallish head. Good eye. Nice finished muzzle. Good forehand with some breath of chest. Good spring 
of rib. Moves soundly. Good coat-texture. 
Hyvin tyypillinen ja kaunis. Pieni pää. Hyvät silmät. Hyvänmuotoinen kuono. Hyvä etuosa, joka hieman leveä. Hyvinkaartuneet 
kylkiluut. Liikkuu tasaisesti. Hyvä turkinlaatu. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO EH, NUK4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea feminiininen narttu. Hyvät kallon mittasuhteet, kauniit tummat silmät, kuonopoimut 
häiritsevät ilmettä. Hyvä vahva alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Pysty lapa. Toivoisin hieman voimakkaammat 
takakulmaukset. Hyvä raajaluusto, vahva runko. Liikkuu sivulta hyvin, edestä hieman holtittomasti ja takaa hivenen jäykästi. 
Pystyn lavan vuoksi koira vaikuttaa jo turhankin lyhytkaulaiselle. Hyvänlaatuinen riittävä karvapeite. Esiintyy erinomaisesti. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, NUO EH, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä kallo-osa. Erittäin vahva kuono-osa. Pitkä alaleuka, ei täydellinen 
purenta. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu vielä hyvin epävakaasti sekä edestä 
että takaa. Hyvin vauvamainen olemus. Hyvä turkinlaatu, mutta ei täydessä turkissa tänään. Hyvä luonne. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola NUO ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrische Hündin mit korrektem Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Korrekte Stellung 
Gliedmasse. Typischer Gang. Schönes Haarkleid.   
Tasapainoinen narttu, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylälinja. Oikea runko. Tyypillinen liike. Kaunis turkki.  
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO ERI NUK1 SA PN3 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
19 months. Excellent size and shape. Well presented and handled. Attractive feminine head. Nice eye and expression. Good 
chin, bone, feet. Nice reach of neck. Excellent tailplacement and front. Angulations good front and rear. Good coming and 
going nicely balanced. 
19 kuukautta. Erinomainen koko ja muoto. Esiintyy ja esitetään hyvin. Miellyttävä narttumainen pää. Hienot silmät ja ilme. 
Hyvä leuka, luusto, käpälät. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen hännänkiinnitys ja etuosa. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. 
Hyvät etu- ja takliikkeet hienosti tasapainossa. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila NUO ERI, NUK 1 
Kaunispäinen narttu, jolla hyvä ilme. Lyhyehkö kaula. Sopusuhtainen runko. Hyvä ylälinja ja raajat. Hyvälaatuinen turkki. 
Kaunis häntä. Saisi olla liikkuessaan ryhdikkäämpi. Miellyttävä käytös. 
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Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good size and substance. Excellent head and expression. Well set ears. Good pigmentation. Correct mouth. 
Good neck and topline. Well set tail. Well developed body. Good hind quarters. Moves soundly. Shows well. 
Feminiininen, hyvänkokoinen ja –rakenteinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä pigmentti. 
Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu 
terveesti. Esiintyy hyvin. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen. Mittasuhteiltaan ok. Ääriviivoiltaan kaunis narttu. Kaunis kallo, korvat. Hienot korvahapsut. Kauniit silmät, 
jotka hieman vuotavat. Hammasrivi saisi olla tasaisempi. Hyvä runko ja raajat. Liikkuu vapaasti. Oikeanlaatuinen silkkinen 
turkki. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska NUO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine head, good bite. Excellent pigmentation. Well placed ears and eyes. Good neck, topline and tailset. “Well bodied” 
Well angulated. Good forechest. Good bones and feet. Correct coat. Moves well. 
Feminiininen pää, hyvä purenta. Erinomainen pigmentti. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja 
hännänkiinnitys.” Hyvärunkoinen”. Hyvin kulmautunut. Hyvä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Oikeanlainen turkki. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vajaa 2 v narttu, joka tänään esitetään hieman tukevassa kunnossa. Oikea silkkinen turkki, sopiva luusto. Hyvä hännän 
asento. Hammasrivi saisi olla hieman tasaisempi. Liikkuu hieman ryhdittömänä. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, NUO EH, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kohta 2 v. Keskikokoa pienempi. Sopivalla raajaluustolla ja hyvin kulmautunut edestä. Hieman niukka polvikulmaus ja alhainen 
hännänkiinnitys. Tummasilmäinen, hyvin feminiini pää. Niukan pituinen kuono. Alaleuka saisi olla leveämpi ja alaetuhampaiden 
rivi tasaisempi. Oikea-asentoiset suurehkot korvat. Ryhdikäs kaula. Kiinteä yläosa. Rintalasta saisi olla pidempi ja rintakehä 
ulottuvampi. Reippaat tasapainoiset, hieman lyhyet liikkeet. Karvapeite ei tänään parhaimmillaan. Miellyttävä luonne. 
 
DAWANA INDIGO 21551/13 narttu 
i. Toyway In-Tressi e. Dawana Damiselle 
Kasv. Arjas-Kuosmanen Anna-Maija, Haukipudas  
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 4 
2 v, tyylikäs, nuori narttu. Hyvä rintakehän pituus. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut, hyväluustoinen. Kauniit, pitkät 
käpälät, erinomaiset tassuhapsut. Vahva takaosa. Viehättävä nartun pää ja ilme. Hyvä kuono, leveä alaleuka ja purenta. 
Kaunis karvapeite. Hieman kapea liikemalli. Riittävä askelpituus. Kunis, ryhdikäs sivukuva. Hieman luonne. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2,5 years. Feminine. Undershot bite, six and four. Very nice head. Black nose. Good in front. Good backline. Correct tailsetting. Good 
angulations. Good movement, behind narrow. Good temperament. 
2,5 vuotta. Narttumainen. Alapurenta, kuusi ja neljä. Todella hyvä pää. Musta kirsu. Hyvä edestä. Hyvä selkälinja. Oikeanlainen 
hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet, takaa kapea. Hyvä luonne. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI 3 SA  
Käsiteltävissä 
2 ½  years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
2 ½  vuotias. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO ERI 1 SA PN 2 SERT FI MVA VARACA 
Käsiteltävissä 
Nice size. Good breed type. Good body proportions. Feminine head, well-proportioned,  dark well-shaped eye. Good 
expression. Good filling of the fore-face, good cushioning. Could have more forechest. Good legs and feet. Good ribs. Well 
angulated behind. Good tailset. Excellent coat quality. Moves very typical and proud.  
Kiva koko. Hyvä rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Feminiininen pää, hyvät mittasuhteet, tummat, hyvän malliset silmät. 
Hyvä ilme. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvät jalat ja tassut. Hyvät kylkiluut. Hyvin kulmautunut 
takaa. Hyvä hännän kiinnitys. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin tyypillisesti ja ylpeästi.  
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Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 4 
Erittäin hyvätyyppinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman etuasentoiset lavat. Kyynärpäät saisi olla 
rungonmyötäisemmät. Hyvä runko ja häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, löysästi edestä. Erinomainen karvanlaatu. Upeat 
hapsut korvissa, tassuissa ja hännässä. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, VAL ERI, VAK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Näyttävä. Kauniit ääriviivat omaava narttu. Kaunis ylälinja. Hyvä etu- ja takaosa. Hyvä pää & ilme. Leveä alaleuka, mutta 4 
alaetuhammasta. Hyvä runko. Liikkui suht hyvin kauttaaltaan. 
 
DAWANA LEMON DROP 53530/14 narttu 
i. Toyway Frankie Boy e. Dawana Pastella 
kasv. Anna-Maija Arjas-Kuosmanen, Haukipudas 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI 4 SA  
Käsiteltävissä 
9 months old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Nice topline. Correct tail set. Well developed 
chest. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
9 kuukautta . Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Kiva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Hyvin kehittynyt 
rinta.  Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman urosmaisen vaikutelman antava narttu. Voimakas pää. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. kaunis ilme. Hyvä etuosa, 
mutta vielä hieman löysät kyynärpäät. Hyvä runko. Tässä vaiheessa hieman köyryselkäinen. Hyvä häntä & kiinnitys. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Liikkui edestä & takaa suht hyvin, mutta sivuliikkeessä takaraajat jäävät hieman rungon alle. 
 
DAWANA LUNA LOVEGOOD 39679/14 narttu 
i. Toyway Xenotero e. Dawana Must Be Mina 
kasv. Arjas-Kuosmanen Anna-Maija 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
1 year. Feminine. Correct head. Black nose. A little bit too much undershot bite. Good in chest. Good neck. Correct backline and 
angulations. Very good movement. Excellent temperament. 
1 vuotta. Narttumainen. Oikeanlainen pää. Musta kirsu. Hieman vahva alapurenta. Hyvä rinta. Hyvä kaula. Oikeanlainen selkälinja ja 
kulmaukset. Todella hyvä liike. Erinomainen luonnei. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI  
Käsiteltävissä 
1 years old. Very nice  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
1 vuotias. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväntyyppinen nuori narttu. Hyvä pää & ilme. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvin kulmautunut edestä. Normaali luusto. Kaula 
voisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin Hieman köyryselkäinen tässä vaiheessa. Hyvä häntä & kiinnitys. Erittäin hyvä takaosa. 
Liikkui kauttaaltaan hyvin. 
 
DAWANA NORTH STAR FI53528/14 narttu 
i. Toyway Frankie Boy e. Dawana Pastella 
kasv. Anna-Maija Arjas-Kuosmanen, Haukipudas 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 4 
8 months. Correct type. Beautiful head. Correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Good size and proportions. Quality coat. 
Tail could be a better set in the movement. Excellent presented. Promising. 
8 kuukautta. Oikea tyyppi. Kaunis pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet. Laadukas turkki. Häntä voisi asettua paremmin liikkeessä. Erinomaisesti esitetty. Lupaava. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen PEK 1, KP, ROP-PENTU 
8 kk, hyvärunkoinen ja luustoinen pentu. Kauniisti kulmautunut ja sievät käpälät. Narttumainen pää, jossa hyvä koko ja linja. 
Kauniit mantelinmuotoiset silmät. Vahva kuono ja hyvä purenta. Hyvä korvienkiinnitys. Lupaava, oikeanlaatuinen karva. Hyvä 
häntä. Liikkuu sujuvasti. Ryhtiä saa tulla lisää ja ylälinjaan ryhtiä. Miellyttävä luonne. 
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Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, JUN EH, JUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Selvä sukupuolileima, hyvä pään muoto, hyvät korvat, pienet silmät, riittävä kuono, hyvä 
kaula ja selkä, hieman korostunut lantio. Hyvä lyhyt häntä, hyvä rungon syvyys, tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu takaa 
kovin ahtaasti, edestä löysästi vispaten. Liikkeessä kovin ryhditön, painuu kovin etumatalaksi. Hyvä karvanlaatu. 
 
DAWANA PASTELLA 20389/12 narttu 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Toyway Xupatus 
kasv. Anna-Maija Arjas-Kuosmanen, Haukipudas 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 1, SA, PN 2, SERT, CACIB, FI MVA 
4 v, hyvärunkoinen ja luustoinen, rakenteeltaan erinomainen narttu. Hieno eturinta, luusto ja pitkät käpälät. Kaunisilmeinen 
pää. Hyvä kuono ja purenta. Hyvä korvienkiinnitys. Mukavassa, jäntevässä kunnossa. Hyvä karvanlaatu. Kaunis, ryhdikäs 
liike, säilyttää linjansa mallikkaasti. Hyvin viehättävä kokonaisuus. 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VAL ERI 2 SA PN 3 
Käsiteltävissä 
Very proud little girl. Excellent bree type. Good coat structure could be more flat in the head. Well proportioned in the body. 
Feminine head, excellent in all  parts. Oriental expression. Ears could be smaller. Long neck. Very typical front. Good legs and 
feet. Good ribs. Could be shorter in loin. Well an behind. G tailset and carriage. Excellent and typical mover. Very proud 
carriage.  
Erittäin ylpeä pieni tyttö. Erinomainen rotutyyppi. Hyvä turkin laatu, voisi olla litteämpää päässä. Hyvät mittasuhteet rungossa. 
Feminiininen pää, erinomainen kaikilta osin. Itämainen ilme. Korvat voisivat olla pienemmät. Pitkä kaula. Erittäin tyypillinen 
etuosa. Hyvät jalat ja tassut. Hyvät kylkiluut. Lantio voisi olla lyhyempi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä hännän kiinnitys ja 
kanto. Erinomainen ja tyypillinen liikkuja. Erittäin ylpeästi kantaa itsensä.  
 
DAWANA PINKIE PIE 53529/14 
i. Toyway Frankie Boy e. Dawana Pastella 
kasv. Anna-Maija Arjas-Kuosmanen, Haukipudas 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen PEK 2, KP 
8,5 kk, oikealinjainen pentu. Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Erinomainen eturinta. Hyvä luusto ja kauniit käpälät. 
Erinomainen pään koko. Voimakas otsapenger, kauniit silmät. Hyvä purenta ja vahva kuono. Lupaava, oikeanlaatuinen karva. 
Tyylikäs häntä. Ylälinja saa tiivistyä. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja riittävälllä askelpituudella. Miellyttävä luonne. 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN ERI 3 
Käsiteltävissä 
Good breed type. Good body proportions. Excellent structure of the coat. Feminine head. Good proportions. Good skull. Good 
cushioning in foreface. Dark well-placed eye. Oriental expression. Little big ear. Well-made front, very typical. Good legs and 
feet. Good ribs. A little long in loin. Well angulated behind. Good tailset and carriage. Moves well.  
Hyvä rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin rakenne. Feminiininen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. 
Hyvin täyttynyt kuono-osa. Tummat silmät hyvällä paikalla. Itämainen ilme. Hieman suuret korvat. Hyvä etuosan rakenne, 
erittäin tyypillinen. Hyvät jalat ja tassut. Hyvät kyliluut. Hieman pitkä lantio. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä hännän kiinnitys ja 
kanto. Liikkuu hyvin.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN ERI, JUK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin feminiininen nuori narttu, hyvä tyyppi. Kaunis pää & ilme. Hyvä ylälinja & etuosa. Tällä hetkellä antaa aavistuksen 
ilmavan vaikutelman. Hyvä häntä & kiinnitys. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
DAWANA REMUS LUPIN 39674/14 uros 
i. Toyway Xenotero e. Dawana Must Be Mina 
kasv. Arjas-Kuosmanen Anna-Maija 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI JUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
20 months. Correct bite. Correct eyes and muzzle. Excellent ears. Very good in chest and front. Correct topline. Very good angulations. 
Correct coat. Correct movement. 
20 kuukautta. Oikeanlainen purenta. Oikeanlaiset silmät ja kuono. Erinomaiset korvat. Todella hyvä rinta ja edestä. Oikeanlainen ylälinja. 
Todella hyvät kulmaukset. Oikeanlainen turkki. Oikeanlaiset liikkeet. 
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Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN EH 3 
Käsiteltävissä 
Young man, still in developing state. Excellent coat quality. Good breed type, but condition could be stronger. Correct 
proportions in head. Dark eye, good expression. Good muzzle with enough cushioning. Well angulated front backloin could be 
stronger. Loin could be shorter. Movement should be prouder.  
Nuori mies, yhä kehitys tilassa. Erinomainen turkin laatu. Hyvä rotutyyppi, mutta kunto voisi olla vahvempi. Oikeat pään 
mittasuhteet. Tummat silmät, hyvä ilme. Hyvä kuono riittävällä täytteellä. Hyvät kulmaukset edessä, takaosa voisi olla 
vahvempi. Lanne voisi olla lyhyempi. Liikkeiden tulisi olla ylpeämmät.  
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI 4 
Käsiteltävissä 
12 months old. Very nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. The topline could be 
better. Correct tail set. Good front and read angulation. Very good coat quality. Move well enough.  
12 kuukautta. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Ylälinja voisi olla parempi. 
Oikea hännän kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erittäin hyvä turkin laatu. Liikkuu riittävän hyvin.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN EH, JUK 4 
Hieman matalalta vaikuttava, nuori uros. Kaunis pää ja ilme. Hieman etuasentoiset lavat ja puutteellinen eturinta. Runko vielä 
kehittymätön. Riittävät kulmaukset takana. Hieman pysty lantio. Liikkuu löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu. Hyvä lanne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, NUO EH, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Vielä vähän ilmava kokonaisuus. Hieno leveä purenta, hyvät tummat silmät, oikein kiinnittyneet 
korvat. Hyvä kaula ja eturinta. Köyristää hieman selkäänsä, melko pystyt lavat, lyhyt rintakehä. Voimakkaasti nouseva 
vatsalinja, melko pitkä lanneosa. Ok takakulmaukset, tänään melko niukka karva. Riittävä askelpituus. Selän köyryys korostuu 
liikkuessa. 
 
DAWANA WILL-I-AM 40934/13 uros 
i. Toyway Xenotero e. Dawana Must Be Mina 
kasv. Arjas-Kuosmanen Anna-Maija 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 2, SA 
3 v, oikealinjainen, hyvärunkoinen uros, jolla hyvä raajaluusto. Kauniit, pitkät käpälät, joissa kaunis, pitkä hapsutus. Olkavarsi 
voisi olla viistompi, muutoin hyvät kulmaukset. Urosmainen pää. Kauniit, tummat silmät. Hyvät korvat. Vahva kuono ja purenta. 
Hieman poimuja kuonontyvessä. Hyvä karvanlaatu. Tyylikäs liikemalli, mutta etuosa voisi olla tiiviimpi. Sopivasti ryhtiä, riittävä 
ylälinjan jäntevyys. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI AVK1 SA PU1 SERT CACIB ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Excellent in type. Wonderful head and ears. Dark eyes. Excellent bite. Very good in front. Excellent topline and angulations. 
Excellent chest. Perfect coat and show condition. Excellent movement. 
2 vuotta. Erinomainen tyypiltään. Loistava pää ja korvat. Tummat silmät. Erinomainen purenta. Todella hyvä edestä. Erinomainen selkälinja 
ja kulmaukset. Erinomainen rinta. Täydellinen turkki ja näyttely kunnossa. Erinomainen liike. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI 4 SA 
Käsiteltävissä 
2 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well.  
2 vuotias. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO ERI 2 SA  
Käsiteltävissä 
Nice head type. Excellent coat quality. Masculin head. Well proportioned head. Eyes placed a little too wide, but of good colour 
and shape. Well cushioned foreface. Good ears. Well angulated front and rear. Good ribs. Backline could be a little stronger. 
Good loin. Tailset could be a little higher. Moves well, proud carriage.  
Kivan tyyppinen pää. Erinomainen turkin laatu. Urosmainen pää. Hyvät pään mittasuhteet. Silmät hieman leveälle asettuneet, 
mutta hyvän väriset ja malliset. Hyvin täyttynyt kuono. Hyvät korvat. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät kylkiluut. 
Ylälinja voisi olla hieman vahvempi. Hyvä lantio. Hännän kiinnitys voisi olla hieman korkeampi. Liikkuu hyvin, kantaa itsensä 
ylpeästi.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI, AVK 4 
Hyvätyyppinen, reippaasti esiintyvä uros. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis 
runko. Hyvä häntä. Hyvä karvanlaatu. Voisi olla hieman lyhyempi lanneosa. Hyvä karva. 
 



69	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen uros. Hyvä pää. Hyvä leveä alaleuka, joka voisi olla hieman voimakkaampi. Kaunis ilme. Erinomainen 
ylälinja, häntä & hännänkiinnitys. Hyvä runko ja takaosa. Liikkui sivulta hyvin kun halusi. Etuliikkeet voisi olla paremmat. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO ERI, AVK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman leveä purenta. Pieni nenävekki häiritsee, tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. 
Köyristää hieman selkäänsä. Hyvä kaula, riittävä eturinta, hieman pystyt lavat, oikean mallinen rintakehä, hyvät 
takakulmaukset. Aavistuksen alas kiinnittynyt häntä. Oikea askelpituus, ylälinja oikenee melko paljon liikkeessä. 
 
DEDICATED TO THE TIME IS FLYING 29810/14 uros 
i. Dedicated To Memories Of A Lifetime e. Dedicated To I’m A Dutch Girl  
kasv. S. Ottens, Hollanti 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi  NUO ERI NUK1 SA PU3 VASERT 
17 månader, mycket tilltalande helhet. Korrekt välformat huvud, utm ögon, välburna öron med behäng. Bra hals, utmärkta 
förbröst & bröstkorg. Väl ansatt  & buren svans. Utmärkta vinklar, rör sig med utm steg. Något kort päls för tillfälle.  
17 kuukautta, hyvin puhutteleva kokonaisuus. Oikea hyvin muodostunut pää, erinomaiset silmät, hyväasentoiset korvat 
hapsuineen. Hyvä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä. Erinomaiset kulmaukset, liikkuu 
erinomaisella askeleella. Hieman lyhyt turkki tällä hetkellä. ERI/SA vahvistettu Anthony Moran 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO ERI NUK1 SA PU3 SERT 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Kaunis vahva ja syvä alaleuka. Upea 
purenta. Vahva suora ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Vahva runko. Erinomainen raajaluusto. 
Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Hieno itsevarma esiintyminen. Hyvä 
karvapeite. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI, NUK 1, SA, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty yet masculine head. Dark expressive eyes. Good finished muzzle. Good forehand. Strong well-ribbed body. Coat 
developing nicely. High-set tail. Sound both ways. 
Kaunis mutta maskuliininen pää. Tummat ilmeikkäät silmät. Hyvänmuotoinen kuono. Hyvä lapa. Vahva hyväluustoinen runko. 
Turkki kehittyy kauniisti. Korkea hännänkiinnitys. Liikkuu tasaisesti molempiin suuntiin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 3 SA PU 4  
Käsiteltävissä 
Excellent type. Very well shaped head. Excellent stop. Strong muzzle. Well carried ears. Straight back. Well developed front. 
Excellent body. Good coat textrure. Free mover. Friendly character.  
Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvän mallinen pää. Erinomainen otsapenger. Vahva kuono-osa. Hyvin kannetut korvat. Suora 
selkä. Hyvin kehittynyt etuosa. Erinomainen runko. Hyvä turkin laatu. Vapaat liikkeet. Ystävällinen luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  AVO ERI 1 SA PU4 SERT FI MVA 
Käsiteltävissä 
Masculine male. Good size and substance. Nice broad underjaw. Good mouth & skull. Good earset. Sound front. Nice chest & 
body. Neck of good length. Fitting angulation. Very sound moving. Perfect tail carriage. Shows very well.  
Maskuliininen. Hyvä koko ja tasapaino. Kiva leveä alaleuka. Hyvä suu ja kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Oikea etuosa. Kiva rinta 
ja runko. Hyvän pituinen kaula. Sopivat kulmaukset. Erittäin tasapainoiset liikkeet. Loistava hännän kanto. Esiintyy erittäin 
hyvin.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI, VAK4, SA 
Maskulin hane. Utmärkta proportioner. Fin storlek. Härligt huvud och uttryck. Fin balans i huvudets detaljer. Utmärkt svans, 
kropp och vinklar. Rör sig med fin raskhet och resning. Bra päls. 
Maskuliininen uros. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä koko. Ihana pää ja ilme. Hyvä tasapaino pään yksityiskohdissa. 
Erinomainen häntä, runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Hyvä turkki. 
 
DEMITAN ARWEN 10074/15 narttu 
i. Tathaagata Jp Aki Fly On Carpet e. Raigomillin Ähäkutti-Aliisa 
Kasv. Eerola Johanna Jenni Kristi, Harviala 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk. Narttumainen. Mittasuhteiltaan tyypikäs. Sievä ilme. Hyvä purenta. Alaleuka saisi olla aavistuksen voimakkaampi. Kaunis 
ylälinja ja häntä. Hyvä runko tämän ikäisellä. Raajaluusto saisi olla voimakkaampi. Vapaat liikkeet. 
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DEMITAN AZOG 10070/15 uros 
i. Tathaagata Jp Aki Fly On Carpet e. Raigomillin Ähäkutti-Aliisa 
Kasv. Eerola Johanna Jenni Kristi, Harviala 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen 9 kk uros, joka tällä hetkellä hyvin pentumainen. Sievä ilme. Hyvä purenta. Etuosa vielä kehittymätön. Hyvä 
ylälinja, häntä. Raajaluusto voisi olla vankempi kokoon nähden. Saisi liikkua yhdensuuntaisemmin liikkein. Lupaava turkki. 
Hyvä luonne. 
 
DOUBLE EYE ENDLESSLOVE CANDY 14092/13 narttu 
i. Vanessan Gutten e. Maarikan Nicole 
kasv. Pesu Martitta, Imatra 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Svart med tan. 2 år. Vacker helhet med bra huvud. Välburna öron. Lagom hals, hög svans ger fin balans till henne. Passande 
benstomme. Stram rygg. Trevligt temperament. Rör sig med stil. 
Musta tan merkeillä. 2 vuotias. Kaunis kokonaisuus hyvällä päällä. Hyvin kannetut korvat. Sopiva kaula, korkea häntä joka 
tasapainottaa hänet. Sopiva luusto. Tiukka selkä. Hyvä luonne. Liikkuu tyylillä. 
 
DOUBLE EYE ENDLESSLOVE QUEEN 14093/13 narttu 
i. Vanessan Gutten e. Maarikan Nicole 
kasv. Pesu Martitta, Imatra 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO EH 
Hyvänkokoinen, feminiininen narttu, jolle toivoisin selkeästi tehokkaamman takaraajojen liikkeen. Hyvä kallo-osa ja korvat. 
Riittävä raajaluusto. Toivoisin hieman pidemmän rintakehän. Hyvä häntä ja karvapeite. Rauhallinen käytös. Palkintosija 
määräytyy tänään takaraajojen liikkeestä. Esiintyy hyvin. 
 
DOUBLE EYE HAPPINESS SUNSHINE 17629/15 narttu 
i. Vanessan Gutten e. Double Eye Darling Primadonna 
kasv. Pesu Martitta, Imatra 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk. Hyvin lupaava, erinomaisilla kulmauksilla. sopusuhtainen ja keskivakaa, vielä kehitysvaiheessa ja pentumainen 
juniorinarttu. Ilmeikäs tummasilmäinen pää. Alaleuka saisi vahvistua ja leventyä. Hyvinkannetut korvat. Riittävän ylväs kaulan 
kanto. Hännän tulisi reippaammin kohota. Yleisvaikutelmaa häiritsee laineikas peitinkarva. Kirkkaat värimerkit. Miellyttävä 
luonne. Tasapainoiset liikkeet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
Lovely head shape & expression. Nice body good quaters. Would like little bit more allround. Rear & front & side movement a 
little eratic.  
Ihana pään malli ja ilme. Kiva runko, hyvät kulmaukset. Toivoisin kaikin puolin enemmän kaikkea. Taka-, etu- ja sivuliikkeet 
epävakaat 
 
DOWN-GOBLIN BELLA OF TIMBO 30445/07 narttu 
i.Ziestan Timbo e. Chrystal Mountain Tsin-Da-Ma-Ni 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VET ERI 1 SA  ROP-VET 
Very nice bitch, 8 years. Very nice head. Dark eyes, good ears. Good underjawn. Topline is not straight enough. Good tailset. 
Good forechest, good ribs. Good legs, good feet. Good angulation and muscled. Very nice coat. Good moving. Lovely 
temperament.  
Erittäin kiva narttu, 8 vuotta. Erittäin kiva pää. Tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä alaleuka. Ylälinja ei ole riittävän suora. Hyvä 
hännän kiinnitys. Hyvä eturinta, hyvät kylkiluut. Hyvät jalat, hyvät tassut. Hyvät kulmaukset ja lihakset. Erittäin kiva turkki. 
Hyvät liikkeet. Ihana luonne.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VET ERI 3 
Käsiteltävissä 
Excellent size. Feminine head with well shaped eyes. Too deep stop. Long enough neck. Good topline. Good spring of ribs. 
Good angulation. Excellent coat. Moves freely and parallel. Good character.  
Erinomainen koko. Feminiininen pää ja hyvän malliset silmät. Liian syvä otsapenger. Riittävän pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä 
kylkiluiden kaarevuus. Hyvät kulmaukset. Erinomainen turkki. Liikkuu vapaasti ja yhdensuuntaisesti. Hyvä luonne.  
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DOWN-GOBLIN CELENA 45136/09 narttu 
i.Down-Goblin Fernando e.Down-Goblin Odette 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, SA 
Välbalanserad. Mycket feminint huvud och uttryck. Lite stora ögon. Utmärkt bett. Välkroppad och välvinklad. Fina tassar. Pigga 
rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Hyvin tasapainoinen. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Hieman suuret silmät. Erinomainen purenta. Hyvä runko ja hyvin 
kulmautunut. Hyvät käpälät. Reippaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Smaller type, nice feminine head, front ok, topline ok, tailset ok, would like a shade longer body, gait is ok, sound front & back.  
Pienempää tyyppiä, kiva feminiininen pää, etuosa ok, ylälinja ok, hännän kiinnitys ok, toivoisin aavistuksen pidemmän rungon. 
Askellus ok, oikea edestä ja takaa.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN 1 VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Vacker championtik av bra storlek. Feminint huvud. Lätt, välvt skallparti. Lagom hals. Stram rygg. Långa pälsförklädda tassar. 
Fin silhuett. Stilig och full av självförtroende. 
Kaunis hyvänkokoinen valionarttu. Feminiininen pää. Kevyt, holvattu kallo. Sopiva kaula, tiukka selkä. Pitkät turkikkaat käpälät. 
Kaunis silhuetti. Tyylikäs ja täynnä itseluottamusta. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 4 SA PN 4 
Käsiteltävissä 
Exc underbite. Good width of underjaw. Well defined chin. Lovely lifted ears. Good forechest. Would like little more lay of 
shoulder. Well ribbed back. Good angulation behind. Moves soundly behind, and in profile, and ok in front. Good body shape.  
Erinomainen alapurenta. Hyvä alaleuan leveys. Hyvin muotoutunut leuka. Ihana noste korvissa. Hyvä eturinta. Toivoisin 
hieman enemmän lapakulmauksia. Hyvä rintakehän pituus. Hyvät kulmaukset takana. Liikkuu oikein takaa, sivulta ja edestä 
ok. Hyvän mallinen runko.  
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 3, SA 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hieman pyöreät silmät. Hyvä, täyttynyt kuono-osa. 
Hyvin asettuneet korvat. Hyvä eturinta, kulmaukset ja käpälät. Oikealaatuinen karvapeite. Sivuliikkeessä taka-askel jää turhan 
paljon rungon alle. Etuliike on hieman leveä. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI 
5 years. Excellent show condition. Beautiful head. Quality coat. Good front. Nice topline. Excellent in movement. Well 
presented. 
5 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Kaunis pää. Laadukas turkki. Hyvä etuosa. Hyvä ylälinja. Erinomainen liikkeessä. 
Hyvin esitetty. 
 
DOWN-GOBLIN FERNANDO 12034/08 uros 
i.Bio-Bios Hidden Dragon e.Down-Goblin Jaqueline 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VAL ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähetyttäessä 
Overall impression. Excellent. Well shaped skull. Good  earset but needs to use them a little bit more. Excellent eye shape, 
pigmentation. Good mouth and chin. Well balanced to size. Excellent neck and topline. Good forechest. Would prefer tighter 
elbows. Good rear angulation. Positive mover but moves a little close behind. In excellent condition, feet. 
Yleisvaikutelma. Erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijanti mutta tulee käyttää niitä hieman enemmän. 
Erinomainen silmien muoto. Hyvä suu ja alaleuka. Kokoonsa nähden hyvin tasapainoinen. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä 
eturinta. Toivoisin tiiviimmät kyynärpäät. Hyvä takakulmaus. Positiivinen  liikkuja mutta liikkuu hieman ahtaasti takaa. 
Erinomainen kunto, käpälät. 
 
Rodunomainen lähestyessä 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VAL-ERI, VAK-1, PU-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Tyypiltään erinomaisen ryhdikäs hyvänkokoinen uros, jolla sopiva luusto, ylälinja, häntä ja runko. Hieman etuasentoiset lavat. 
Hyvät tassut. Runkoon nähden hyvänkokoinen pää, tummat silmät, hyvä pigmentti. Täyteläinen kuono-osa ja hyvä alaleuka. 
Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella. Miellyttävä luonne. 
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Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI  
Erinomaista tyyppiä oleva, sopivan kokoinen ja mittasuhteiltaan rodunomainen uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta, 
joskin alahampaat voisivat olla suoremmassa rivissä. Erinomainen ylälinja. Upea hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. 
Kyynärpäät saisivat olla rungon myötäisemmät. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva runko. Sopiva raajaluusto. 
Liikkuu tehokkaasti sivulta, hieman ahtaasti takaa, löysästi edestä. Kokonaisuudeltaan kerrassaan upea uros. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva VAL ERI, VAK1, SA, PU2 
Kaunis, näyttävä koira. Erinomainen luusto. Upea karva. Upea kunto. Kaunis urosmainen pää. Kaunis kaula, ylälinja ja häntä. 
Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. Rintalasta voisi olla pidempi. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Erinomainen sivuliike. 
Ahdas takaliike. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 3, SA, PU 3 
Runsaassa karvapeitteessä esiintyvä. Ryhdikäs uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kauniit ääriviivat, sopusuhtainen rakenne. Hyvä, 
täyteläinen kuono-osa. Tyypillinen ilme. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Hyvät käpälät ja sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu 
ryhdikkäästi, sivusta hyvällä askeleella, edestä voisi liikkua paremmin. Karvapeite alkaa olla jo turha liian runsas ja peittää 
kauniit ääriviivat ja saa koiran näyttämään todellisuutta raskaammalta. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, VSP 
7 and half years. In excellent show condition. Beautiful front. Excellent topline. High quality coat. Well prepared for show. 
Excellent expression. Excellent in movement. Well presented. 
7,5 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Kaunis etuosa. Erinomainen ylälinja. Korkealaatuinen turkki. Hyvin valmisteltu 
näyttelyyn. Erinomainen ilme. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  VAL ERI 2 SA 
Käsiteltävissä  
Masculine, well balanced but should not have more coat. Excellent head proportions with high set ears, good eyes. Excellent 
muzzle. Well carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Excellent bones and feet. Free mover.  
Urosmainen, hyvin tasapainoinen, mutta turkkia ei saisi olla enempää. Erinomaiset pään mittasuhteet, jossa korkealle 
kiinnittyneet korva, hyvät silmät. Erinomainen kuono. Hyvin kannettu kaula. Erinomainen ylälinja ja häntä Hyvät kulmaukset 
edessä ja takana. Erinomainen luusto ja tassut. Vapaat liikkeet.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI, VAK 2, SA, VARACACIB 
Hyvin kaunis, erinomainen uros. Hyvänmallinen pää. Purenta saisi olla parempi. Erittäin hyvä kaula. Erittäin hyvä runko, 
ylälinja ja häntä. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VAL ERI, VAK 2, SA, PU S 
Hyvä koko ja erinomaiset mittasuhteet. Turhan voimakas kuono-osa, muuten erinomainen pää. Kaunis niska ja ylälinja. 
Erinomainen eturinta ja runko. Kyynärpäät saisi olla tiiviimmät. Erinomainen takaosa ja hännänkiinnitys. Hieman turhan paljon 
karvaa. Kaunis ryhti ja sivuliikkeet. 
 
DOWN-GOBLIN FINALISTI 49406/10 uros 
i.Miliisin Trans-Am e.Down-Goblin Jaqueline 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VAL ERI VAK 3 SA PU4 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin- Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression excellent. Well shaped skull. Excellent earset, good dark eye. Well shaped muzzle, good mouth and chin. 
Attractive face expression. Excellent outline, good topline and tailset. Would prefer a little more turn in upper arm. Good length 
of ribcage. Moves well but a little loose in front. Good muscle tone. Excellent coat. Lovely temperament. 
Yleisvaikutelma erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti, hyvät tummat silmät. Hyvin muodostunut 
kuono. Viehättävä pään ilme. Erinomaiset ääriviivat, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Toivoisin hieman kulmautuneemman 
olkavarren. Hyvä rintakehän pituus. Liikkuu hyvin mutta hieman löysästi edestä. Hyvä lihaskunto.  Erinomainen turkki. Ihana 
luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI VAK3 SA  
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan ja kooltaan erinomainen uros. Kauniit tummat silmät. Erinomainen kuono-osa ja 
alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla hivenen voimakkaampi ja lapa viistompi. Kokoon nähden 
sopiva raajaluusto ja riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, voisi liikkua tehokkaammin sivulta. Hyvä etuliike. Kaunis 
karvapeite, upea kokonaisuus. 
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Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good overall balance, lovely masculine head, very good coat & body, hindquarters good, side gait is good, needs to be 
firmer in front action. Worth his title.  
Erittäin hyvä tasapaino kaikin puolin, ihana urosmainen pää, erittäin hyvä turkki ja runko. Takakulmaukset hyvät, sivuaskellus 
on hyvä, etuliikeen tulisi olla tiiviimpi. Tittelinsä arvoinen.  
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 3, SA 
5 years old. In excellent show condition. Beautiful head. Nice expression. Excellent substance with quality coat. Excellent in 
movement. Well presented. One tooth is missing. 
5 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Kaunis pää. Miellyttävä ilme. Erinomainen olemus, laadukas turkki. Erinomainen 
liikkeessä. Hyvin esitetty. Yksi hammas puuttuu. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK2, SA, PU2 
Sopusuhtainen uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä täyteläinen kuono-osa. Hieman pyöreät silmät. Hyvä ylälinja ja häntä. Oikea-
asentoiset raajat. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa. 
 
DOWN-GOBLIN FLAMINIA FIN12036/08   
I. Bio-Bios Hidden Dragon E. Down-Goblin Jacqueline  
Kasv. Merja Heilman Lusi  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Stilig champion. Lite rund skalle och kort nosparti. Välkroppad och välvinklad. Stiliga rörelser. Lite öppen päls. 
Tyylikäs valio. Hieman pyöreä kallo ja lyhyt kuono. Hyvä runko ja hyvin kulmautunut. Tyylikkäät liikkeet. Hieman avoin turkki. 
 
DOWN-GOBLIN JACQUELINE FIN16198/03 narttu 
I. Zik-Zak’s Ken E. Down-Goblin Sinningia  
Kasv. Merja Heilman Lusi 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI, VEK4, SA 
Fantastisk veteran in underbar kondition. Feminint huvud och uttryck. Välkroppad och välvinklad. Spänstiga rörelser. Vacker 
päls. Välpresenterad. 
Fantastinen veteraani suurenmoisessa kunnossa. Feminiininen pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. Tarmokkaat liikkeet. 
Kaunis turkki. Hyvin esitetty. 
 
DOWN-GOBLIN UNISATU 11225/07 narttu 
i Ziestan Ibana e Down-Goblin Black Velvet 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Flott veteran med utmärkta proportioner. Feminint huvud och uttryck. Välkroppad och välvinklad. Pigga rörelser. Vacker päls. 
Härlig attityd. 
Upea veteraani, jolla erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. Reippaat liikkeet. Kaunis 
turkki. Ihana asenne. 
 
Lahti 27.4. Matti Tuominen VAL ERI 
7,5 vuotias. Vankkarunkoinen narttu, jolla erinomainen turkinlaatu. Hyvä luusto. Hyvät hapsut. Voisi liikkua ryhdikkäämmin. 
Kapeat takaliikkeet, hyvät sivusta. Etuliike ok. 
 
DOWN-GOBLIN VANILLA 28496/09 narttu 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Down-Goblin Jin-Lilium 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO EH 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Eye-catching bitch. Too low on leg. Head could be smaller, but has nice shape. Muzzle slightly too short. Expressive eyes. 
Neck of good lenght, a bit too sharp set to shoulder. Excellent forechest, bone and feet. Feet with lovely feathers. Well 
angulated both ends. Sound mover. Excellent coat quality. 
Katseen kiinnittävä narttu. Liian matalaraajainen. Pää voisi olla pienempi, mutta on hyvänmuotoinen. Kuono hieman liian lyhyt. 
Ilmeikkäät silmät. Kaula hyvän pituinen, hieman liian terävästi kiinnittynyt. Erinomainen eturinta, luusto ja käpälät. Käpälissä 
ihanat hapsut. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tasapainoinen liikkuja. Erinomainen turkinlaatu. 
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DOWN-GOBLIN XELINA 12043/08 narttu 
i.Ziestan Ibana e.Down-Goblin Sensu-Elli 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Välformat huvud, bra uttryck. Härlig bredd i nos & haka. Utmärkt förbröst, hals & skuldra, 
bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Fin svansbåge. Utmärkt parallellt i steg när hon vill. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin muotoiltu pää, hyvä ilme. Ihana leveä kuono ja leuka. Erinomainen eturinta, 
kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Hieno hännän kaari. Erinomaiset yhdensuuntaiset askeleet 
silloin kun hän haluaa. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO EH, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hyvä ilme. Sopiva raajaluusto. Kaunis häntä. Iso napatyrä häiritsee liikkeitä. 
Kauniit häntä- ja housuhapsut. Hyvä peitinkarva. Ihana luonne. 
 
ESMARI BEAUTY INSIDE OUT 35094/11 narttu 
i. Milarzin Autumn Moon e. Kiiramanna Tuutilulla 
Kasv. Marjo-Riitta Rantala & Riitta Porola,Turku 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good.  Well shape skull, good earset. Eye is a little round and full. Good mouth, neck, excellent 
tailset.  A little short in upper arm.  Coming in to good coat. Would prefer a slightly  longer ribcage.  A little weak in rear, would 
prefer shorter rear pastern. A little lasy in the move. Good temperament.  
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo, hyvä korvien sijainti. Silmät ovat hieman pyöreät ja ulkonevat. Hyvä 
suu, kaula, erinomainen hännän kiinnitys. Hieman lyhyt olkavarsi. Tulossa hyvä turkki. Toivoisin aavistuksen pidemmän 
rintakehän. Hieman heikko takaa, toivoisin matalamman kintereen. Hieman laiska liikkeessä. Hyvä luonne. 
 
ESMARI HELLÄ HELLE 45074/13 narttu 
i. Kiiramanna Dalai Lama e. Kiiramanna Tuutilulla 
Kasv. Marjo-Riitta Rantala & Riitta Porola,Turku 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v. Kevytluustoiselta vaikuttava nuorekas narttu, jolla lyhyt rintakehä. Hyvät takakulmaukset ja sopivat edestä. Liikkeessä 
köyrisyyvä ylälinja ja hieman matala kaulan kiinnitys. Kallo-osa saisi olla tasaisempi ja leveämpi. Sivusuuntiin sijoittuvat 
tummat silmät ja kapea, kevyt kuono-osa. Alarivissä 4 etuhammasta. ”Laiska” hännänkanto. Rungon alle jäävät takaraajat. 
Oikeanlaatuinen karvapeite. Kauniit värimerkit. Hyvä maski. Miellyttävä luonne. 
 
ESMARI JIANGDA 30995/10 narttu 
i.Kiiramanna Ukkometso e.Kiiramanna China Jasmine 
Kasv. Marjo-Riitta Rantala & Riitta Porola,Turku  
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO EH, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 v. Keskikokoa pienempi, keskivahvalla raajaluustolla. Rodunomaisilla mittasuhteilla, mutta aivan liian lihavana esitetty narttu, 
jolla hieman pehmeyttä ranteissa ja niukat takakulmaukset. Oikeanmallinen feminiininen pää. Tummat, riittävän leveälle 
sijoittuneet silmät. Hiukan laskeva kuononselkä ja hieman kapea alaleuka. Liikkuvaiset, oikea-asentoiset korvat korostavat 
ilmettä. Ryhdikäs, sopivanpituinen kaula. Kiinteä yläosa, ylipaino näkyy liikkeissä. Erinomainen karvapeite ilman liioittelua. 
 
ESMARI LET DREAMS FLY 47511/14 narttu 
i. Saseran Lorent e. Esmari Jiangda 
Kasv. Marjo-Riitta Rantala & Riitta Porola,Turku  
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 kk. Sopivilla mittasuhteilla, mutta hentoluiselta vaikuttava juniorinarttu, jolla etumatala ylälinja ja ylikulmautunut etuosa. 
Tummasilmäinen pää, jossa hieman korostunut otsapenger. Kuono saisi olla tasaisempi ja leveämpi. Vielä tilavuutta ja 
vahvuutta kaipaava kuono. Kapea alaleuka. Matalahko korvien kiinnitys, erinomainen karvapeite. Miellyttävä luonne. Saisi 
kehittyä rotutyypillisempään suuntaan. 
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ESMARI LIVE THE DREAM 47512/14 narttu 
i. Saseran Lorent e. Esmari Jiangda 
Kasv. Marjo-Riitta Rantala & Riitta Porola,Turku  
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 kk. Vielä kehitysvaiheessa ja hentoluiselta vaikuttava juniorinarttu, jolla saisi olla rodunomaisemmat mittasuhteet ja 
vahvempi raajaluusto. Selvästi ylikulmautunut etuosa. Selvästi etuasentoiset eturaajat pidentävät vaikutelmaa. Hyvin feminiini 
pää. tummat silmät. Vielä kapea alaleuka ja ei aivan suorassa rivissä alaetuhampaat. Suurehkot ja pehmeät korvat 
kohoavat ?. Tähän vielä ryhditön esiintyminen, mutta pirteä luonne. Laadultaan erinomainen karvapeite. Kierteiset ja lyhyet 
etuliikkeet. 
 
FAIRYTALEHILL'S HAIRYHENDRIX FI40911/11 uros 
i. Mow-Zow Charlie Chaplin e. Down-Goblin Evangeline 
kasv. Kukkula Satu, Heinola 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO EH, AVK 3 
A good sized masculine male. Has very good head and bite. Sufficient reach of neck. Well balanced body. Strong topline. 
Correct tailset. Has very good front and rear angulations. Moves well. Slightly untypical temperament. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää ja purenta. Riittävä kaulankaari. Hyvin tasapainoinen runko. Vahva 
ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Hieman epätyypillinen temperamentti.  
 
FAIRYTALEHILL'S IFIGENIA 36737/11 narttu 
i. Down-Goblin Bordeaux e. Down-Goblin Q-N-Säde 
kasv. Kukkula Satu, Heinola 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeamuotoinen pää. Hieman kapea ja suora etuosa. Vahva selkä, kapea rintakehä. Hyvät takaraajat. Hieman pomppivat 
liikkeet. 
 
FARASHA GABRIEL 38003/14 uros 
i. Lecibsin Piispa e. Geriland Kiss-X Danicia 
kasv. Pajunen Maarika, Huittinen 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN H 
Kookas, voimakasrakenteinen uros. Leveä päänmalli. Alaleuka saisi olla vahvempi, tasapurenta. Hyvä kaula. Selkä saisi olla 
suorempi. Erinomainen luusto. Runko vielä kevyt. Niukat takakulmaukset. Hännänkiinnitys voisi olla korkeammalla. Lupaava 
karva. Saisi olla tasapainoisempi liikkeessä. 
 
FINRIIKAN ANCELINA 45006/11 narttu 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Finrikan Mishella 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO EH, AVK 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Correct proportions. Not correct bite. Good topline.Good coat. Correct movement. 
Oikean kokoinen. Hyvät mittasuhteet. Väärä purenta. Hyvä ylälinja. Hyvä turkki. Oikeanlaiset liikkeet.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Good size & proportions. She needs more rear angulation. Good skull, but needs more finish in the muzzle. Rear 
movement is weak. 
4 –vuotias. Hyvä koko & mittasuhteet. Hän tarvitsee enemmän takakulmauksia. Hyvä kallo, mutta kuonon tulee täyttyä. 
Takaliike on heikko. 
 
FINRIIKAN FLOERANA 24759/12 narttu 
i. Saffron Fanthom e. Finriikan Sandra 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO EH 
3 vuotias, feminiininen narttu, jo hieman korkearaajainen. Pieni, narttumainen pää. Hyvät silmät ja leukojenasento. Hyvä kaula. 
Pysty olkavarsi. Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä runko sekä selkä ja häntä. Paimenkoukku.Runsas turkki. Liikkuu 
tasapainoisesti sivusta, ahtaasti takaa, hyvin edestä katsoen. Miellyttävä käytös. 
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Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO ERI, AVK 2    
3 v, kookkaanpuoleinen narttu, joka turkiltaan kauniissa kehäkunnossa. Kallo-osa voisi olla syvempi. Tummat silmät. Pysty 
olkavarsi. Hyvä eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi, lanneosa lyhyempi. Erinomainen häntä. Liikkuu ahtaasti takaa. Esitetään 
hyvin. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK4 
Kauniissa näyttelykunnossa esitetty lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Tyypillinen, pieni pää ja oikea ilme. Hyvä ylälinja ja 
häntä. Oikea-asentoiset eturaajat. Hyvät käpälät. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin edestä ja takaa. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO ERI 3 
Käsiteltävissä 
3 yrs. Nice type. Good head. A bit round in scull. Too straight in front. Too flat forechest. Good body. A bit low tailset. Could be 
in better coat condition. A bit lont in loin. Moves close behind and loose in front. Nice temperament.  
3 v. Kiva tyyppi. Hyvä pää. Hieman pyöreä kallo. Liian suora edestä. Liian litteä eturinta. Hyvä runko. Hieman alhainen hännän 
kiinnitys. Turkin kunto voisi olla parempi. Hieman pitkä lanne. Liikkuu ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Kiva luonne.  
 
FINRIIKAN FREDDY 24756/12 
i. Saffron Fanthom e. Finriikan Sandra 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO EH, AVK 4 
Very good type. Excellent bones. Good proportions. Could have better shape of muzzle and wider under jaw. Expression could 
be more typical. Good neck. Level back. Correct tail. Well developed fore chest. Correct front angulations. Good side 
movement. Could be bit stronger at hocks. 
Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen luusto. Hyvät mittasuhteet. Kuonon muoto voisi olla parempi ja alaleuka leveämpi. Ilme voisi 
olla tyypillisempi. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Oikea häntä. Hyvin kehittynyt eturinta. Oikein kulmautunut edestä. Hyvät 
sivuliikkeet. Kintereet voisivat olla vahvemmat. 
 
FINRIIKAN JACKPOT 43653/13 ueos 
i. Sippans Robbie Hello Sunshine e. Finriikan Ancelina 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN, JUK 2, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Correct head. Good position of teeth. Good topline. Correct coat. Good balance. Good movement. 
Oikea koko. Oikeanlainen pää. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja. Hyvä turkki. Tasapainoinen. Hyvät liikkeet. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  NUO ERI, NUK 2 
Generally correct type. Correct proportions. Excellent bones. Well developed skull. Muzzle could be better cushioned. Big 
roundish eyes. Good neck. Topline could be more stabile in movement. Correct tail. Well developed chest. Good angulations. 
Enough drive in movement. 
Yleisesti oikea tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvin kehittynyt kallo. Kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt. 
Isot, pyöreähköt silmät. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla vakaampi liikkeessä. Oikea häntä. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvät 
kulmaukset. Riittävän tehokkaat liikkeet. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  NUO ERI, NUK 1, SA, PU 4, VARASERT 
Melkein 2 vuotias, maskuliininen, ryhdikäs nuorukainen. Kookkaanpuoleinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvät, leveät 
leuat, mutta alaleuka saisi vahvistua. Tällä hetkellä tasapurenta. Kaunis kaula, hyvä eturinta. Hyvä runko ja selkä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Kaunis, hyvälaatuinen turkki. Liikkuu erittäin hyvin, ylväästi kantaen. Miellyttävä 
käytös. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  NUO ERI, NUK 1, SA, PU 1, SERT, VSP 
Liki 2 v, tänään hyvin hoikassa kunnossa. Hyvin esitetty. Hyvin liikkuva uros, jolla hyvä pää ja ilme. Hieman vuotavat silmät. 
Hyvä eturinta. Rintakehä vielä hieman lattea. Tasapainoisesti kulmautunut. Lihaskunto voisi olla parempi. Hyvä karvapeite. 
Häntä hieman litteä. Liikkuu rodunomaisesti. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine head, excellent bite. Good pigmentation. Would like a better earset and carriage, but he can show them correct. 
Correct tailset. Well angulated with good forechest and the depth of chest. Good body. Good bones and feet. 
Maskuliininen pää, erinomainen purenta. Hyvä pigmentti. Haluaisin paremman korvienkiinnityksen ja kannon, mutta hän osaa 
näyttää ne oikein. Oikea hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. Hyvä rintakehä ja rinnan syvyys. Hyvä runko. Hyvä luusto ja 
käpälät.  
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Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO ERI 1  
Käsiteltävissä 
2 yrs. Good type & size. Nice head. A bit too round in scull. Correct muzzle. Good forechest. Straight shoulder. Good body. A 
bit low tailset. Well angulated behind. Good coat. Moves well behind. A bit loose in front. Nice temperament.  
2 vuotta. Hyvä tyyppi ja koko. Kiva pää. Hieman liian pyöreä kallo. Oikea kuono. Hyvä eturinta. Suorat lavat. Hyvä runko. 
Hieman alhainen hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Kiva 
luonne.  
 
FINRIIKAN LE-ANNA  29494/14 narttu 
i. Sippans Robbie Hello Sunshine e. Finriikan Sandra 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice head. Good position of ears. Correct in front. Good balance. Correct movement.  
Hyvä pää. Hyvin asettuneet korvat. Oikea etuosa. Tasapainoinen. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine middle strong bone. Enough good body format. Nice head but a bit too much round forehead. Short a bit narrow 
muzzle. Good bite. Dark expressive eyes. Good neck. Must be a bit stronger topline in movement. Good angulations in front 
and behind. Too narrow position in ___? in movement. Nice temperament. Good coat structure. Excellent colour. 
Feminiininen, keskivahva luusto. Riittävän hyvä rungon malli. Kiva pää, mutta hieman liian pyöreä otsa. Lyhyt, hieman kapea 
kuono. Hyvä purenta. Tummat, ilmeikkäät silmät. Hyvä kaula. Ylälinjan tulisi olla hieman vahvempi liikkeessä. Hyvät 
kulmaukse edessä ja takana. Liian kapea asento ? liikkessä. Kiva luonne. Hyvä turkin rakenne. Erinomainen väri.  
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN EH, JUK 3 
Very good type. Very feminine. Good bones. Muzzle could be better chiseled and cushioned. Chin could be better developed. 
Excellent neck. Level back. Good tail. Still needs better chest. Enough angulations. Good side movement. Could have better 
front movement. Nice coat for the age. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvin feminiininen. Hyvä luusto. Kuono-osa voisi olla paremmin muototutunut ja täyttynyt. Leuka voisi olla 
paremmin kehittynyt. Erinomainen kaula. Tasainen selkä. Hyvä häntä. Tarvitsee vielä parmman rinnan. Riittävät kulmaukset. 
Hyvät sivuliikkeet. Etuliikkeet voisivat olla paremmat. Ikäisekseen hyvä turkki. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  JUN H 
1 vuotias, feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, mutta melko voimakas otsapenger. Kauniit, tummat silmät. 
Näyttää herkästi alahammasriviään. Hyvä kaula. Ok eturinta. Rintakehä saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Tässä 
kehitysvaiheessa korostunut lanneosa. Polvikulma saisi olla voimakkaampi. Vahva luusto. Hyvälaatuinen turkki. Kovin 
voimakaskierteinen häntä. Liikkuu hyvin edestä, mutta ahtaasti takaa ja taka-askel saisi olla pidempi. Miellyttävä käytös. 
 
FINRIIKAN LIZ-ELLA FI29493/14 narttu 
i. Sippans Robbie Hello Sunshine e. Finriikan Sandra 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 3 KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Normal size. Correct head. Good coat. Good topline, a little high in back. Correct downline. Correct movement. 
Normaali koko. Oikeanlainen pää. Hyvä turkki. Hyvä ylälinja, hieman korkea takaa. Hyvä alalinja. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN EH 
Very feminine. Longish in loin. Well developed skull. Shape of eyes and expression could be better. Muzzle could be better 
cushioned. Long neck. Good topline and tail. Needs better fore chest and longer sternum. Rather too straight behind. Could be 
stronger at hocks. Lovely temperament and coat. Needs time for final development. 
Erittäin feminiininen. Pitkähkö lanne. Hyvin kehittynyt kallo. Silmien muoto ja ilme voisivat olla paremmat. Kuono-osa voisi olla 
paremmin täyttynyt. Pitkä kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Tarvitsee paremman eturinnan ja pidemmän rintalastan. Pikemminkin 
liian suora takaa. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Ihana temperamantti ja turkki. Tarvitsee aikaa lopulliseen kehittymiseen.  
 
FINRIIKAN LONDON 29496/14 uros 
i. Sippans Robbie Hello Sunshine e. Finriikan Sandra 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 3 KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Correct head. Good position at teeth. Good topline. Correct coat. Correct movement. Very promising. 
Oikea koko. Oikeanlainen koko. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja. Oikeanlainen turkki. Oikeanlaiset liikkeet. Erittäin lupaava. 
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Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN EH, JUK 3 
Very good type. Quite tall, longish in loin. Good skull. Muzzle could be better cushioned. Under jaw could be more wider. Good 
neck. Level back. Could have better tail carriage, especially in movement. Enough fore chest for the age. Enough angulations. 
Enough drive in movement. Good coat. 
Erittäin hyvä tyyppi. Melko korkea, pitkähkö lanne. Hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt. Alaleuka voisi olla 
leveämpi. Hyvä kaula. Tasainen selkä. Voisi kantaa häntänsä paremmin, varsinkin liikkeessä. Riittävä eturinta ikäisekseen. 
Riittävät kulmaukset. Riittävän tehokkaat liikkeet. Hyvä turkki. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN EH 
Käsiteltävissä 
Masculine headed dog. Wonderful eye. Well definde chin. Nice shaped head. Would like little more angulation in front and little 
more behind. To be critical, would like little more balanced in body. Well ribbed back. Needs little more training on table. Could 
do little more drive behind and tighter front action.  
Uros, jolla maskuliininen pää. Ihanat silmät. Hyvin muotoutunut leuka. Kivan mallinen pää. Toivoisin hieman enemmän 
kulmauksia eteen ja taakse. Ollakseni kriittinen, toivoisin hieman tasapainoisemman rungon. Hyvä rintakehän pituus. Tarvitsee 
hieman enemmän harjoitusta pöydällä. Voisi olla  hieman parempi takapotku ja tiiviimmät etuliikkeet.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  JUN H 
1 vuotias, maskuliininen juniori. Hyvät mittasuhteet, mutta tässä kehitysvaiheessa antaa ilmavan vaikutelman. Hyväilmeinen 
uroksen pää. Hyvät silmät. Melko voimakas alapurenta, alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvä kaula ja eturinta, mutta vielä kovin 
kapea edestä. Rintakehä saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Köyristää tässä kehitysvaiheessa lanneosaansa. 
Polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hyvä häntä ja turkki. Liikkuu kapeasti sekä edestä että takaa. Takaosa saa vahvistua. 
Hyvä käytös, tarvitsee aikaa. 
 
FINRIIKAN NE HALLENIA FI13107/15 narttu 
i. Finriikan Jackpot e. Finriikan Floreana 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  PEK 1 
7 kk, kookkaanpuoleinen narttupentu. Hyvät mittasuhteet, tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Muuten hyvä pää, mutta 
alaleuan tulee vielä vahvistua. Hyvät, vahvat leuat ja tasaiset hammasrivit, mutta vielä leikkaava purenta. Kauniit silmät. Hyvä 
kaula ja sopivasti kulmautunut edestä. Eturinta saa vahvistua. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä  runko ja häntä. 
Lupaava turkki. Liikkuu hyvin edestä, mutta lyhyt askel edestä. Viehättävä käytös. 
 
FINRIIKAN PALOMA 16027/11 narttu 
i.Vanessan Preston e.Bellezza’s Pa-Ella 
Kasv. Arja Timonen, Pöljä  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI, AVK 2, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Good size. Correct in front and back. Good movement, good balance. Correct coat. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko. Oikeanlainen etu- ja takaosa. Hyvät liikkeet, tasapainoinen. Oikeanlainen turkki. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO-EH, AVK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Very good type but must be better body format. Almost quadred in body and a bit high in legs. Feminine head, correct 
expression. Good proportions of skull and muzzle. Good neck, strong topline. Good tailset. A bit narrow front. Must be better 
angulations and step behind. Excellent coat structure. Nice temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi, mutta rungon mallin pitäisi olla parempi. Lähes neliö rungoltaan ja hieman liian korkeat jalat. Feminiininen 
pää, oikea ilme. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä kaula, vahva ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Hieman kapea edestä. 
Pitäisi olla paremmat kulmaukset ja askellus takana. Erinomainen turkin rakenne. Kiva luonne.  
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   AVO EH 4 
Käsiteltävissä 
Nicely shaped skull. Lovely eye. Well defined chin. Nicely placed ears. Taller type. Would like little more lay of shoulder. Exc 
ribcage. Well ribbed back. Angulation behind good. Moves very close behind and front action could be tighter. Needs more 
reach and drive. Well presented and handled.  
Kivan mallinen kallo. Ihanat silmät Hyvin muotoutunut leuka. Kivasti asettuneet korvat. Korkeampaa tyyppiä. Toivoisin 
enemmän lapakulmauksia. Erinomainen rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu erittäin ahtaasti 
takaa ja etuliike voisi olla tiiviimpi. Tarvitsee enemmän ulottuvuutta ja draivia. Hyvin esitetty ja käsitelty. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO ERI, AVK 2, SA, PN 3 
4 vuotias, feminiininen, tasapainoinen narttu. Kaunisilmeinen pää. Hyvät silmät ja leukojenasento. Hyvä kaula ja eturinta. Lyhyt 
olkavarsi. Hyvä runko, takaosa ja häntä. Seisoo hieman kapeasti edestä ja hieman pehmeästi. Hyvälaatuinen karvapeite ja 
koristekarvat. Liikkuu hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa. Miellyttävä käytös ja olemus. 
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Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO ERI, AVK 1 
4 v, kauttaaltaan sopusuhtainen narttu. Hyvä kallo-osa. Turhan voimakas alapurenta. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. 
Erinomainen runko ja rintakehä. Hyvä häntä. Riittävä eturinta. Liikkuu hyvin sivulta. Esitetään hyvin. Turkki ei parhaassa 
kehäkunnossa. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila AVO ERI, AVK 2 
Erinomainen narttu. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Hieman pyöreät silmät. Erinomainen kaula. Sopusuhtainen runko. 
Raajojen kulmauksia saisi olla hieman enemmän. Hyvänlaatuinen turkki. Kaunis häntä. Liikkuu sivusta hyvin, etuliike saisi olla 
parempi. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO ERI, AVK 3 
Kookas, ryhdikäs narttu. Hyvämuotoinen pää. Riittävät kulmaukset. Oikeat mittasuhteet. Hyväasentoinen häntä. Kaunis turkki. 
Terveet liikkeet. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 1 SA VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good type and balance. Lovely head. Good stop. Well set ears. Good muzzle and bite. Good neck and 
topline. Well set tail. Well angulated compact body. Correct coat. Moves and shows well. 
Feminiininen, hyväntyyppinen ja tasapainoinen narttu. Ihastuttaa pää. Hyvä otsapenger. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kuono 
ja purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvin kulmautunut tiivis runko. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy 
hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head and expression. Good bite. Excellent pigmentation. Good topline and tailset. Well angulated. Good depth of chest. 
Moves well. Correct coat. 
Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen pigmentti. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. Hyvä rinnan 
syvyys. Liikkuu hyvin. Oikeanlainen turkki. 
 
FINRIIKAN PHOENIX FI16024/11 uros 
i. Vanessan Preston e. Bellezza's Pa-Ella 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  AVO ERI, AVK 3 
Oikea tyyppi. Hyvä koko. Hyvä pää. Vähän pyöreät silmät. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Hyvät rintakehän 
mittasuhteet. Oikeat käpälät. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin. 
 
FINRIIKAN ROBERTO 51136/10 uros 
i.Vanessan Riwaldo e.Shandita’s Hocus Pocus 
Kasv Arja Timonen, Pöljä 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Maskulin hane med fina proportioner. Bra skalle. Välansatta öron. Aningen ljusa ögon. Ok haka. Bra rygg och svans, kropp och 
vinklar. Fina tassar. Rör sig med fin raskhet och resning. Bra päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Aavistuksen vaaleat silmät. Ok alaleuka. Hyvä 
selkä ja häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Hyvä turkki. 
 
FINRIIKAN TVISHA  13481/13 narttu 
i. Finriikan Santeri e. Finriikan Rebecca 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO-ERI, AVK-3  
Rodunomainen lähestyessä 
Nice type. A bit long in body format. Lovely head. Crying eyes, a bit change in expression. Good size and volume in muzzle. 
Correct neck, good topline a bit long in ______. Must be longer breastbone and stronger pasterns. Excellent coat structure and 
volume. Moves well. Nice temperament. 
Kiva tyyppi. Hieman pitkä rungon malli. Ihana pää. Vuotavat silmät hieman muuttavat ilmettä. Hyvä kuonon koko ja 
täyteläisyys. Oikea kaula, hyvä ylälinja, hieman pitkä…. Pitäisi olla pidempi rintalasta ja vahvemmat välikämmenet.  
Erinomainen turkin rakenne ja määrä. Liikkuu hyvin. Kiva luonne.  
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Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO EH, AVK 4 
Very good type. Excellent bones. Correct proportions. Well domed skull. Could have better shape of eyes and expression. 
Correct bite. Good neck. Topline could be more stabile. Good fore chest. Good angulations. Presentation and movement 
needs to improve. 
Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen luusto. Oikeat mittasuhteet. Hyvin kaareva  kallo. Silmien muoto ja ilme voisivat olla 
paremmat. Oikea purenta. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla vakaampi. Hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset. Esiintymisen ja liikkeiden 
pitää kehittyä. 
 
FINRIIKAN UNEKSIJA 27488/15 narttu 
i. Bellezza’s Ki-As-Ma e. Finriikan Chanel 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia PEN 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very friendly character. Dark eyes and pigment. Good laid back of shoulder. Firm on elbow. Well shaped feet. Could be 
broader in foreface. Rather cow hocked behind. Good in front. Very energetic happy show girl. Very promising. Well set and 
carried tail. Rather long in body. 
Erittäin ystävällinen luonne. Tummat silmät ja pigmentti. Hyvin asettuneet lavat. Tiiviit kyynärpäät. Hyvän muotoiset käpälät. 
Voisi olla leveämpi kuono. Melko pihtikintut takana. Hyvä edestä. Erittäin energinen ja iloinen show tyttö. Erittäin lupaava. 
Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Melko pitkä runko. 
 
FINRIIKAN VALERIA 15825/15 narttu 
i. Vanessan Gutten e. Finriikan Thronia 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska PEN 1 KP ROP PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine attractive bitch. Excellent head. Superb bite. Moves and shows well. 
Feminiininen viehättävä narttu. Erinomainen pää. Upea purenta. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska PEN 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head. Would like to have a better earset. Excellent mouth. Acceptable topline. Correct tailset. Well angulated. Good 
depth of chest. Should be stabilased more front and rear. Good coat. Very promising. 
Hyvä pää. Haluaisin paremman korvien kiinnityksen. Erinomainen suu. Hyväksyttävä ylälinja. Oikeanlainen hännänkiinnitys. 
Hyvin kulmautunut. Hyvä rinnansyvyys. Pitäisi olla vakaampi edestä ja takaa. Hyvä turkki. Erittäin lupaava. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja   PEK 1  
Käsiteltävissä 
7 mths. Very promising young girl. Good body. Enoug angulated. Moves well. Nice temperament. 
7 kk. Erittäin lupaava nuori tyttö. Hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kiva luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI 
Mycket god typ och helhet. Ultrafeminin tik. Söt huvud och uttryck. Litet slarviga öron med fina behäng. Mörka, runda ögon. 
Bra pigment. Tillräcklig hals. Litet lång länd. Kort svans. Bra front och kropp. Goda vinklar. Utmärkt päls och teckning. 
Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Suloinen pää ja ilme. Hieman huolimattomat korvat, joissa hyvät 
hapsut. Tummat, pyöreät silmät. Hyvä pigmentti. Riittävä kaula. Hieman pitkä lanne. Lyhyt häntä. Hyvä etuosa ja runko. Hyvät 
kulmaukset. Erinomainen turkki ja merkit. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
FINRIIKAN XESSICA 28252/14 narttu 
i. Saffron Xcalibur e. Finriika Mishella 
kasv. Timonen Arja, Pöljä 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen JUN ERI, JUK2 
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hyvät mittasuhteet. Kauniisti asettuneet korvat. Hieman pitkä alaleuka ja alapurenta. 
Hyvä eturinta. Oikea-asentoiset raajat. Oikealaatuinen karvapeite. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin 
takaa, kapeasti edestä. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO ERI, NUK1, SA 
Utmärkt typ och helhet. Ultrafeminin tik. Kunde vara mer upp på benen. Vackert huvud och uttryck. Välburna öron. Bra bett och 
pigment. Fin topline. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Utmärkt pälskvalitet. Mycket välgående. Utmärkt temperament. 
Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Voisi olla korkearaajaisempi. Kaunis pää ja ilme. Hyvin kannetut 
korvat. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvä kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu 
erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
FJORDNECK BLUE LEONELLA 22678/10 narttu 
i.Arundina Tornado e.Arundina The Blue Hope 
Kasv. Algi Konno, Viro 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good dark pigment and eyes. Mouth only just undershot, but enough finished foreface. Rather upright on shoulder and long 
body. Good coat condition. Very sound brisk mover with well set and carried tail. Good lift to ears. 
Hyvä tumma pigmentti ja silmät. Suu vain juuri alapurennassa, mutta tarpeeksi täyttynyt kuono. Melko pysyt lapa ja pitkä 
runko. Hyvä turkin kunto. Erittäin terve, reipas liikkuja, jolla hyvin asettunut ja kannettu häntä. Hyvä korvien nosto. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
6 years. I would prefer a little more leg to balance her. Good head, type. Excellent dentition. Very good mover. 
6 –vuotias. Haluaisin enemmän raajakorkeutta tasapainottamaan häntä. Hyvä pää, tyyppi. Erinomainen hampaisto. Erittäin 
hyvä liike. 
 
FJORDNECK BLUE LISETTE FI18386/10 narttu 
i. Arundina Tornado e. Arundina The Blue Hope 
kasv. Algi Konno, Viro 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Utmärkt typ och helhet. Goda proportioner. Feminint huvud och uttryck. Aningen runda ögon. Utmärkt hals och rygg. 
Välkroppad och välvinklad. Fina tassar med långa fransar. Utåt vridna tassar front i rörelser. Utmärkt från sidan. Vacker päls. 
Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Aavistuksen pyöreät silmät. Erinomainen 
kaula ja selkä. Hyvä runko ja hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät, joissa pitkät hapsut. Kääntää etukäpäliään ulospäin liikkeessä. 
Erinomainen sivulta. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
FJORDNECK BLUE UPTON BOY FI49996/11 uros 
i. Fjordneck Golden Kumar e. Arundina Tengri Nor 
kasv. Algi Konno, Viro 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO H 
Korkearajaisen vaikutelman antava, mittasuhteiltaan turhan neliömäinen uros. Kunis pää ja ilme. Hyvä vahva ja leveä 
alaleuka. Hampaat voisivat olla tasaisemmassa rivissä. Kaula voisi olla pidempi. Kaareutuva lanneosa. Jyrkkä lantio. Alhainen 
hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Pysty lapa. Riittävät takakulmaukset. Korkea kinner. Liikkuu ahtaasti takaa 
ja leveästi edestä. Sivuliike saisi olla ponnekkaampi. 
 
FJORDNECK VANILLA BLOSSOM 19147/13 narttu 
i. Fjordneck Golden Kumar e. Arundina Narshang  
kasv. Algi Konno, Viro 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO EH 
Käsiteltävissä  
Feminine, should not be shorter. Has a good body. Nice head proportion with good ears and eyes. Muzzle could be stronger. 
Good neck, which could be carried more proudly. Acceptable topline, good tail. Good bones and feet with enough angulation. 
Movements could show more drive. Acceptable coat.  
Feminiininen, ei saisi olla lyhyempi. Hyvä runko. Kivat pään mittasuhteet sekä hyvät korvat ja silmät. Kuono saisi olla 
vahvempi. Hyvä kaula, jonka saisi kantaa ylpeämmin. Hyväksyttävä ylälinja, hyvä häntä. Hyvä luusto ja tassut sekä riittävät 
kulmaukset. Liikkeissä saisi olla enemmän potkua. Hyväksyttävä turkki.  
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FLAMETAIL DEAR DEVIL-MA 44797/06 narttu 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Toyway Dore-Nita 
Kasv. Heiskanen  Sanna, Kuusamo  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VET-EH, VEK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas jo hieman raskaan vaikutelman antava veteraani. Tasapainoiset raajat ja turkin laatu. Hieman pitkä lanne, hyvä ilme, 
täyteläinen kuono-osa, hyvä alaleuka, tummat silmät. Liikkuu tasapainoisella liikkeellä, saisi kantaa häntäänsä paremmin. 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, VET-EH, VEK-2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Ronski narttu joka köyristää selkäänsä seistessä ja liikkuessa. Hyvät rungon mittasuhteet. Melko korkea otsa. Hyvä kuono, 
mutta poimut silmien alla häiritsevät ilmettä. Hyvä alaleuka. Aavistuksen matala korvien kiinnitys. Hyvät kulmaukset, runko ja 
häntä. Melko raskaat, edestä leveät liikkeet. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET EH 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
A strong feminine head, needs more oval eyes, front, body, topline, hindquarters, tailset ok. Hindaction ok, frontaction needs to 
tighten up.  
Vahva feminiininen pää, tarvitsee ovaalimmat silmät, etuosa, runko, ylälinja, takakulmaukset, hännän kiinnitys ok. Takaliikkeet 
ok. etuliikkeiden tulee tiivistyä.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VET ERI 1 SA PN 3 VARA SERT VET VSP 
8 år, välkroppad ung veteran. Välansatta öron. Feminint huvud. Stram rygg. Ovala tassar. Lång välansatt svans. Fina byxor 
och fanor. Sund i rörelserna. Stilig helhet. 
8 vuotias, hyvärunkoinen nuori veteraani. Hyvin asettuneet korvat. Feminiininen pää. Tiukka selkä, soikeat käpälät. Pitkä hyvin 
asettunut häntä. Hienot housut ja hapsut. Terveet liikkeet. Tyylikäs kokonaisuus. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  VET ERI, VEK 4, SA 
8,5 vuotta. Vielä erittäin hyvässä näyttelykunnossa. Hyvä pää. Hyvä kallo-osa. Vähän lyhyt kuono-osa ja ryppy kuonolla. Hyvä 
eturinta. Vahva luusto. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu vielä erittäin reippaasti, hyvällä työnnöllä. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET EH 3 
9 årig veterandam som för dagen är lite för tung och oädel. Välplacerade öron. Irriterade ögon. Rynkigt nosparti. Lite 
oregelbundet bett. Bra haka. Tillräckligt förbröst. Kunde ha lite mera hartassar med fransar. Skuldran kunde ligga lite bättre. 
Alltför lös i hullet som är i mesta laget. Sträv päls. Bra steg. Alltför bredställd i fronten. Fin attityd. 
9 vuotias veteraanilady joka tänään on vähän liian painava eikä näytä jalolta. Hyvin asettuneet korvat. Ärsyyntyneet silmät. 
Ryppyinen kuono-osa. Hieman epätasainen purenta. Hyvä leuka. Riittävä eturinta. Voisi olla hapsukkaammat jäniksentassut. 
Lapa voisi olla paremmin asettunut. Aivan liian löysä runko. Karkea turkki. Hyvä askel. Aivan liian leveä edestä. Hieno asenne. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  VET EH, VEK 2 
9 v, tanakkarunkoinen muori. Kallo-osa voisi olla hieman korkeampi. Rypyt silmien juuressa häiritsevät vähän ilmettä. Ylälinja 
tänään hieman pyöreä. Aavistuksen pehmeä turkinlaatu. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman leveästi edestä. Esitetään hyvin. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas ja vahva narttu, joka esitetään hyvässä kunnossa. Vahva luusto. Hyvä kallo-osa, hieman lyhyt kuono-osa. Hyvä 
eturinta ja etukulmaukset. Vahva runko. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin edestä ja 
takaa, mutta selkä pyörii hieman liikkeessä. Hyvä turkki ja luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VET EH, VEK3 
9-vuotias. Hieman raskaan vaikutelman antava veteraaninarttu. Hyvin asettuneet korvat. Täyteläinen kuono-osa. Hyvin 
asettuneet kulmaukset. Hieman pitkä lanneosa. Voisi kantaa häntäänsä reippaammin. Hyvät takaliikkeet. Kapeat etuliikkeet. Ei 
enää parhaassa näyttelykunnossa. 
 
FLAMETAIL KAVAL-DE-MAR 49790/10 uros 
i.Satatassun Viva Valentino e.Flametail Dear Devil-ma 
Kasv.Heiskanen Sanna, Kuusamo  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvänkokoinen lanneosaltaan hieman pitkä uros jolla jo turhan raskas runko ja runsas turkki. Hyvin kulmautunut takaa, lavat 
saisivat olla viistommat. Hyvä eturinta ja tassut. Täyteläinen kuono-osa, purenta ok. Tummat pyöreähköt silmät. Hyvät korvat. 
Ylälinja saisi olla tiiviimpi. Turhan raskas kokonaisvaikutelma ja löysä edestä. 
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Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-H 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Suuri hyvin ronski uros, jonka tulisi olla tiiviimmässä kunnossa. Liian voimakas otsapenger. Toivoisin parempirakenteiset 
eturaajat. Hyvä runko, takaosa ja häntä. Hyvin runsas karva, joka saisi olla silkkisempää. Tulisi liikkua yhdensuuntaisemmin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Too strong in head, good reack of neck, good body, topline, front is ok. Hindquarters ok. Doesn't gait as well as expected.  
Liivan vahva pää, hyvä kaulan ulottuvuus, hyvä runko, ylälinja, etuosa ok. Takakulmukset ok. Ei askella niin hyvin kuin voisi 
odottaa.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
4 årig. Matmaskulint, vackert huvud med utmärkta behäng på öronen. Breda käkar. Stark rygg, lagom hals. Överdrivet mycket 
päls som är mjuk och ullig. Vacker färg. Sund i rörelserna, bra steg, trevligt temperament. 
4 vuotias. Maskuliininen kaunis pää erinomaisilla korvahapsuilla. Leveä leuka. Vahva selkä, riittävä kaula. Liiallinen turkki joka 
on pehmeä ja villainen. Kaunis väri. Terveet liikkeet, hyvä askel, Mukava luonne. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  AVO EH, AVK 3 
Hyvä tyyppi ja koko. Hyvä, urosmainen pää. Vahva kuono-osa. Tummat silmät. Suora selkä. Oikea hännänkiinnitys. Hyvä 
luusto. Hyvät kulmaukset. Oikea karvanlaatu. Koira on hieman raskas. Liikkuu reippaasti, mutta saisi olla enemmän työntöä 
takana. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO ERI 4 
Hane med bra proportioner. Ganska bra uttryck. Välplacerade öron. Mörka ögon. Läpparna kunde sluta lite tätare. Tillräckligt 
förbröst, fin överlinje. Välformade ben. Bra tassar. Tillräckliga fransar men alltför vek i mellanhänder. Välansatt svans. Bra päls. 
Rör sig med lätthet men kunde vara stabilare fram. Fin attityd. 
Hyvillä mittasuhteella oleva uros. Aika hyvä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Huulet saisi olla tiiviimmät. Riittävä 
eturinta, hieno ylälinja. Hyvin muotoutuneet raajat. Hyvät tassut. Riittävät hapsut mutta aivan liian heikot välikämmenet. Hyvin 
asettunut häntä. Hyvä turkki. Liikkuu kevyesti mutta voisi olla vakaampi edestä. Hieno asenne. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO H 
4 v uros, joka tänään vajoaa liikkeissä lavoistaan. Voimakas alaleuka. Eturaajat voisi olla suoremmat. Hyvä rintakehä. Hyvä 
häntä. Lihaskunto voisi olla parempi. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin, ahtaasti. Tänään ylälinja sekä seistessä että liikkeessä 
takakorkea. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO EH, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko, mittasuhteiltaan hieman pitkä uros, jolla vahva luusto. Hieman litteä kallo-osa. Hyvä kuono-osa. Hieman kookkaat 
korvat. Hyvä eturinta. Riittävät etukulmaukset. Hyvä runko. Pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja 
takaa. Runsas, oikealaatuinen turkki. Hyvä luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen AVO EH, AVK3 
Runsaassa karvapeitteessä esiintyvä uros. Selvä sukupuolileima. Seistessä etumatala. Kauniisti asettuneet korvat. Hyvä 
täyteläinen kuono-osa. Hieman pitkä alaleuka. Alahampaat näkyvät herkästi. Kapea-asentoiset eturaajat. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin takaa. Edestä saisi liikkua paremmin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO H 
Hyväkokoinen, hieman pitkärunkoinen ja matalaraajainen uros. Leveä pään malli ja pyöreät silmät. Erinomainen kaula, 
pehmeä selkä. Vahva eturinta. Pyöreä, erittäin syvä rintakehä. Voimakkaat takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Vahva 
luusto. Hieman villava turkki. Hyvä askelpituus. Rullaava liike. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Heavy head. Teeth in underjaw are not in straight line. Strong reversed scissor bite. Round eyes. A bit round scull. Short neck. 
Deep & wide chest. Good angulation behind & good tail carriage. On the move in front too narrow. 
Raskas pää. Alaleuan hampaat eivät ole suorassa linjassa. Vahva käänteinen saksipurenta. Pyöreät silmät. Hieman pyöreä 
kallo. Lyhyt kaula. Syvä ja leveä rintakehä. Hyvät kulmaukset takana ja hyvä hännänkanto. Liikkeessä edestä liian kapea. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 v. Hieman tuhdissa kunnossa ja matalajalkaiselta vaikuttava uros, jolla sopivat takakulmaukset, mutta periksiantavat ranteet, 
uloskääntyvät kyynärpäät ja lyhyet etujalat vaikuttavat sivukuvaan. Tummasilmäinen pää. Hieman matala korvien kiinnitys. 
sopivasti voimakas kuono-osa. Toivoisin tiiviimmän purennan. Hieman lähekkäin sijaitsevat silmät. Alhainen kaulankiinnitys ja 
hyvin leveä rintakehä. Erinomainen karvapeite ja hyvin kannettu häntä. Suvaitseva olemus, tulisi liikkua kevyemmin. 
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FLYING CARPET’S DROP OF CREAM 10390/15 narttu 
i. Raigomillin Gilbert Grape e. Of Zlazano Sera-La 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla oikea luuston vahvuus. Toivoisin leveämmän alaleuan, muuten hyvä pään 
muoto. Turhan ulkonevat kyynärpäät. Karvapeite voisi olla hieman silkkisempi. Voimakkaasti kulmautunut takaosa, niukat 
edessä. Liikkeet eivät tänään balanssissa, ei halua liikkua kunnolla, vaan hyppelehtii koko ajan. Miellyttävä sivukuva 
seisoessa. 
 
FLYING CARPET'S ETERNAL QI 30000/14 narttu 
i. Qi Gong's King Of Hearts e. Flying Carpet's Guardian Of Sera 
kasv. Kari Kuosmanen, Nurmijärvi 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN EH, JUK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Middle size. Good bones. Nice feminine head with lovely expression. Good proportions in skull and muzzle. Good neck. 
Enough strong topline. Excellent tailset. Enough long underjaw and shoulder blade. Good angulations behind but must have 
better step and wider position behind. Moves with nice steps behind. 
Keskikokoinen. Hyvä luusto. Kiva feminiininen pää, jossa ihana ilme. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Hyvä kaula. 
Riittävän vahva ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Riittävän pitkä alalauka ja lavat. Hyvät kulmaukset takana, mutta piäisi 
olla parempi askel ja leveämpi asento takana. Liikkuu kivalla asekeleella takaa.  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen JUN EH, JUK 3 
Hyvänkokoinen, vielä kesken kehityksen oleva, nuori narttu. Melko hyvä pää ja ilme. Raajat saisivat olla kulmautuneemmat. 
Hyvät mittasuhteet. Rungon tulee vahvistua. Melko matala hännänkiinnitys ja lyhyt taka-askel. Oikealaatuinen, vielä lyhyt 
turkki. Esiintyy reippaasti. Tarvitsee aikaa. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
15 kk. Hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto. Miellyttävä pään muoto. Lyhyt rintakehä. Karva saisi olla silkkisempää. Aavistuksen 
alas kiinnittynyt häntä. Ei oikein halua liikkua nurmikolla kunnolla tänään. Esitetään hyvin. 
 
FLYING CARPET’S FORCE OF METAL 24044/12 uros 
i. Ziestan My Litl Felicio e. Flying Carpet's Goddess Freija 
kasv. Kuosmanen Kari, Nurmijärvi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI AVK1 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Masculine head with correct skull, shape, size.  Good muzzle. Excellent mouth and chin. Eye 
is a little round and full but well set and good colour. Up to size, but well balanced. Excellent front assembly. Would prefer more 
rear angulation. In excellent overall condition. Excellent temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Maskuliininen pää oikealla kallolla, muoto, koko. Hyvä kuono. Erinomainen suu ja alaleuka. 
Silmät ovat hieman pyöreät ja ulkonevat mutta hyvin sijoittuneet ja väriltään hyvät. Koon ylärajoilla, mutta hyvin tasapainoinen. 
Erinomainen edestä kokonaisuutena.  Toivoisin enemmän takakulmauksia. Erinomaisessa kunnossa kokonaisuudessaan. 
Erinomainen luonne.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Maskuliininen, oikeakokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Kauniit silmät. Musta pigmentti. Turhan paljon 
huulia. Upea purenta. Hyvä ylälinja. Jyrkähkö lantio ja turhan alhainen hännänkiinnitys. Toivoisin voimakkaamman eturinnan. 
Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa. Kinner antaa periksi. Vahva runko. Kaunis karvapeite. Liikkuu jäykästi takaa. 
Sivuliike voisi olla tehokkaampi. 
 
FLYING CARPET’S GUARDIAN OF SAMYE 50649/11 uros 
i. Mone Aminetten Brandon e. Of Zlasano Lon-Lon 
kasv. Kuosmanen Kari, Nurmijärvi 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  AVO EH 
Käsiteltävissä 
Masculine male. Good skull, nice eyes, correct stop. Good mouth. Would like a bid broarder underjaw. A bit narrow in chest. 
Good coat texture. Moves a bit cow hocked behind and front legs are too bend with very weak pasterns. I want more 
angulation behind.  
Maskuliininen. Hyvä kallo, kivat silmät, oikea otsapenger. Hyvä suu. Toivoisin hieman leveämmän alaleuan. Hieman kapea 
rinta. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hieman länkisäärisesti takaa ja etujalat liian taipuneet ja erittäin heikot välikämmenet. Haluaisin 
enemmän takakulmauksia.  
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FLYING CARPET'S JUICY GOSSIP FI55011/14 uros 
i. Sippans Suncroft Cowboy Freddy e.Flying Carpet's Hide And Seek Player 
kasv. Kari Kuosmanen, Nurmijärvi 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 3, KP 
7 months. Correct type. Typical head. Correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Well size and proportions. Quality coat. 
Excellent in movement. Well presented. Very promising. 
7 kuukautta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet. Laadukas turkki. Erinomaiset liikkeet. Hyvin esitetty. Hyvin lupaava. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan ja luustoltaan sopiva junioriuros. Hyvänmuotoinen pää, mutta näyttää hieman alahampaitaan. Vahva selkä, 
sopivasti runkoa. Oikea-asentoiset takaraajat. Hieman taka-asentoinen häntä. Hyvä turkinlaatu. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla oikeat mittasuhteet rodulle. Hyvä ryhti, kauniit ääriviivat. Hyvä kallo, korvat, silmät. Oikea 
purenta, mutta näyttää hieman hampaita. Hyvä köli tämän ikäisellä. Erinomainen raajaluusto. Selkälinja voisi olla vakaampi 
liikkeessä, muuten liikkuu hyvin. Erinomainen karvapeite. Etuliikkeiden tulisi olla vakaammat. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk ikäinen. Erinomaiset mittasuhteet omaava sopivaluustoinen junioriuros, jolla hyvä korvien asento. Kauniit silmät, 
aavistuksen pitkä alaleuka. Hyvä karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Rintakehä voisi olla hieman pidempi & lavat 
viistommat. Oikein kulmautunut takaosa. Hyvä alaleuan leveys. Kaunis sivuliike. Etuliike saisi olla hieman parempi. Esiintyy & 
esitetään hyvin. 
 
FLYING CARPET’S  MAGNIFIC MARSHAL FI51746/13  uros 
i. Sippan’s Suncroft Cowboy Freddy e. Flying Carpet’s Sign Of Libra 
kasv. Kari Kuosmanen, Nurmijärvi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti JUN EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä.  
Overall expression is avery good. Exc. skull, good earset, well shape dark eye, well cushioned muzzle but a little long. Would 
prefer darker pigmentation and under shut mouth. Good width  underjaw.  Good shoulder placement. Topline riser  a little. 
Good bone for size. Positive mover and good temperament. 
Kokonaisilme on keskimäärin hyvä. Erinomainen kallo, hyvin sijoittuneet  korvat, hyvänmuotoiset tummat silmät, hyvä 
täyteläinen kuono mutta hieman pitkä. Toivoisin tummemman pigmentin  ja tiiviimmän suun. Hyvä alaleuan leveys. 
Hyväasentoinen lapa. Hieman nouseva ylälinja. Hyvä luusto kokoonsa nähden. Positiivinen liikkuja ja hyvä luonne.  
 
FLYING CARPET’S OLYMPIC MEDALIST 46430/12 uros 
i. Mon Aminetten Brandon e. Flying Carpet’s Luxury Air Hostess  
kasv. Kari Kuosmanen, Nurmijärvi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. A little heavy in skull. Good earset but would prefer them smaller. Well set dark eye but prefer 
them more oval shape. Good mouth and chin. Heavy in bone. Outline is a little long. Good forechest. A little loose in front but 
prefer more rear drive. In good coat. A little lazy in move. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hieman raskas kallo. Hyvin sijoittuneet korvat mutta toivoisin ne pienemmiksi. Oikein 
sijoittuneet tummat silmät mutta toivoisin ne enemmän ovaalin muotoisiksi. Hyvä suu ja alaleuka. Voimakas luusto. 
Ääriviivoiltaan hieman pitkä. Hyvä eturinta. Hieman löysä edestä mutta toivoisin enemmän askeltyöntöä taakse. Hyvässä 
turkissa. Hieman laiska liikkeessä. Hyvä luonne. 
 
FLYING CARPET'S QI TO ZIESTAN 30001/14 narttu 
i. Qi Gong's King Of Hearts e. Flying Carpet's Guardian Of Sera 
kasv. Kari Kuosmanen, Nurmijärvi 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI, JUK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 kk vanha eleganttinen narttu, jolla kaunis pää. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät ja oikea ilme. Hyväasentoinen kaula 
ja ylälinja. Vähän lyhyt runko. Hyvät rintakehän mittasuhteet. Oikea luusto ja karvanlaatu. Liikkuu hyvin, hieman ahtaasti takaa. 
Tarvitsee aikaa. 
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FLYING CARPET’S SIGN OF LIBRA 50646/11 narttu 
i. Westerner Capricorn e. Flying Carpet’s Hide And Seek Player  
kasv Kari Kuosmanen, Nurmijärvi 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   AVO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Lovely eyes. Good in scull. Well set ears. Excellent front assembly. Well developed forechest. Nicely 
arched neck. Good topline & tailset. Good angulation behind. Moves quite close behind. Good profile on the move. Lovely 
picture standing. Excellent coat.  
Erinomainen rotutyyppi. Ihanat silmät. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Erinomaien etuosan rakenne. Hyvin kehittynyt 
rintakehä. Hyvä kaulan kaari. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä sivukuva liikkeessä. Ihana 
sivukuva seistessä. Erinomainen turkki.  
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good mouth and pigment. Well shaped eyes. Good feet and lay back on shoulder. In hard muscular condition. Ear fringes 
appea creasy. Good finished foreface and very superios expression. Rather long in hock. Well balanced. Lovely size and type. 
Good brisk mover with excellent topline, tailset and carriage. Happy show girl. 
Hyvä suu ja pigmentti. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvät käpälät ja viisto lapa. Kovassa lihaskunnossa. Korvahapsut näyttävät 
rasvaisilta. Hyvin täyttynyt kuono ja erittäin erinomainen ilme. Melko korkea kinner. Hyvin tasapainoinen. Ihana koko ja tyyppi. 
Hyvä reipas liikkuja, jolla erinomainen ylälinja, hännänkiinnitys ja kanto. Iloinen show tyttö. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Lovely size & proportions. Excellent ribs, good feet and chest. Feminine quality head. Front movement could be 
better. Ears little heavy. 
3 –vuotias. Ihana koko & mittasuhteet. Erinomaiset kylkiluut, hyvät käpälät ja rinta. Feminiininen, laadukas pää. Etuliike voisi 
olla parempi. Korvat hieman raskaat. 
 
FLYING CARPET'S SUGAR CHANEL FI42391/14 narttu 
I. Ziestan Pananjay E. Flying Carpet’s Kikuya  
Kasv. Kari Kuosmanen Nurmijärvi 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Erittäin matalaraajaiselta ja pitkältä vaikuttava 7kk vanha pentu. Kaunis pää, joskin turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. 
Pitkä lanneosa. Erittäin kaareutuvat eturaajat. Lyhyt olkavarsi. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvänlaatuinen, 
hapsukas karvapeite. Liikkuu jäykästi takaa, lyhyin askelin edestä. Matalaraajaisuus häiritsee yleisilmettä. Esiintyy 
erinomaisesti. 
 
FLYING CARPET'S TABLOID STAR FI55012/14 uros 
i. Sippans Suncroft Cowboy Freddy e.Flying Carpet's Hide And Seek Player 
kasv. Kari Kuosmanen, Nurmijärvi 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman raskaan kuvan antava junioriuros. Hyvä pää, pehmeä selkä. Runko turhan massavassa kunnossa. Oikea-asentoiset 
raajat. Hyvä eturinta. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 
Käsiteltävissä 
Good proportions. Well shaped head. Nice dark eye. Good stop. Excellent bite. Good neck and topline. Well carried tail. Good 
angulation. Moves parallel. Friendly character.  
Hyvät mittasuhteet. Hyvän malline pää. Kivat tummat silmät. Hyvä otsapenger.  Erinomainen purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hyvin kannettu häntä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Ystävällinen luonne.  
 
FOXCIRCLE'S BABY DIAMOND FI56265/13 narttu 
i. Shandita's Mister Mescal e. Sahekan Celiza 
kasv. Minna Pentinmäki, Alavus 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-EH  
Rodunomainen lähestyessä 
Tasapainoisesti rakentunut kookkaan puoleinen juniori. Hyvä ylälinja ja häntä. Kuono-osa saa täyttyä, kapeahko alaleuka. 
Hyvä pigmentti. Hieman pyöreyttä kallossa. Hyvät korvat. Eturinta saa täyttyä. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä. Kiva luonne. 
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Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN EH 
17 kk. Hyvä koko. Ok mittasuhteet. Sopiva luusto. Lupaava, narttumainen pää. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Kapea 
alaleuka. Epätasainen hammasrivi. Riittävän täyteläinen rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Niukassa turkissa. Ok karva. 
Kaunis häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kovin ilmavan ja korkearaajaisen vaikutelman antava nuori narttu, jolla erittäin viehättävä kaunisilmeinen pää, tumma 
pigmentti, vahva alaleuka. Hampaiden tulisi olla suoremmassa rivissä. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Puutteellinen eturinta 
ja heikosti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä raajaluusto, mutta vielä kovin kapea runko. Liikkuu vetävällä taka-askeleella, 
mutta kovin holtittomasti edestä. Niukka karvapeite, mutta kauniit korvahapsut. Tarvitsee runsaasti aikaa. 
 
FRANSISCUS FI54826/14 uros 
i. Revonhännän Gomia Goran e. Tor Oskan Idalina 
kasv. ? 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 4 
8 months. Correct type. Beautiful head, correct bite. Well size and proportions. Little longer in back. Good substance. Good 
quality of coat. Lively in movement. Excellent presented. Promising. 
8 kuukautta. Oikea tyyppi. Kaunis pää, oikea purenta. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman pitkä selkä. Hyvä olemus. 
Hyvälaatuinen turkki. Reipas liikkeessä. Erinomaisesti esitetty. Lupaava. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vielä hieman ilmavan kuvan antava junioriuros. Hyvä pää. Kauniit korvahapsut. Vielä kovin kevyt runko. Vahva selkä, mutta 
putoaa liikkeessä eteen. Oikea-asentoiset raajat. Liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN EH, JUK 4 
Kookas, hieman pitkärunkoinen uros. Voimakas pää. Hyvä kaula. Hieman takakorkea. Erinomainen eturinta ja riittävä runko. 
Takakulmaukset voisi olla paremmat ja hännänkiinnitys korkeammalla. Lupaava karva. Miellyttävä ryhti liikkeessä. 
 
FROLANDSTIBBENE’S O-RAIA SE56754/2014   
i. Mango’s Nickelodeon e. Frolandstibbene’s Joyful Ronia 
Kasv.? 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   JUN ERI 1 SA PN3 VASERT 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Lovely feminin head. Good eyes. Good in scull. Well set ears. Needs little more forechest. Good 
topline. Nicely set tail. Well angulates behind. Good profile on the move. Would like cleaner front action. Good coat.  
Erinomainen rotutyyppi. Ihana feminiininen pää. Hyvät silmät. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Tarvisee enemmän 
eturintaa. Hyvä ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä sivukuva liikkeessä. Etuliikkeet voisi olla 
puhtaammat. Hyvä turkki.  
 
GALBARAS LITTLE THING 56189/14 uros 
i. Sippans Suncroft Cowboy Freddy e. Galbaras Laugh With Me 
kasv. ? 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN ERI, JUK 1, SA, PN 3, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 v. Erinomaista tyyppiä. Sopusuhtainen ja ikään nähden hyvin kehittynyt junioriuros. Vielä löysyyttä etupäässä ja ei aivan 
yhdensuuntaiset etuliikkeet. Hyvä pää ja ilme. Oikea-asentoiset korvat. Tummat silmät. Leveä, käänteinen saksipurenta. 
sopivasti voimakas kuono. ryhdikäs kaula. Oikeanmallinen rintakehä. Hyvin kannettu häntä. Tiiviit käpälät. Kehittymässä 
erinomainen karvapeite. Suvaitseva luonne. 
 
GAMLA HERRGÅRDEN ABRAHAM SE18796/2015 uros 
i. Mango’s Samson e. Gamla Herrgården Melony 
Kasv. Söderstam Krister & Nordahl Marita, Ruotsi  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   PEK 1 kp VSP-pentu  
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Typical head. Good foreface. Good in scull. Well set ears. Good front assamble. Little loose in front 
action. Topline is ok. Tail carriage could be little better. Nicely angulated behind. Moves freely.  
Erinomainen rotutyyppi. Tyypillinne pää. Hyvä kuono. Hyvä kallo. Hyvin astettuneet korvat. Hyvä etuosan rakenne. Hieman 
löysät etuliikkeet. Ylälinja ok. Hännänkanto voisi olla parempi. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu vapaasti.  
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GAMLA HERRGÅRDEN MOZART SE51112/2010 uros 
i. P’Zazz Time Out e. Tjo-Nins Minerva 
Kasv. Söderstam Krister & Nordahl Marita, Ruotsi  
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 v. Oikeat mittasuhteet. Hieman kevyt pää. Kauniit silmät ja korvat. Ok purenta, mutta kapeahkot leuat. Rintakehä hieman 
lyhyt Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. melko karkea runkoturkki. Sisäkierteiset etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL ERI 3 SA 
Good head & expression, slightly undershoot. Has good width & depth of chin. Good reach of neck. Well placed shoulders. 
Good angulation. Moves soundly away & toward. Shows good balance in stands and profile. 
Hyvä pää ja ilme, kevyt alapurenta. Hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvä kaulan ulottuvuus. Hyvin asettuneet lavat. Hyvät 
kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti takaa ja edestä. Hyvä tasapaino seistessä ja sivukuvassa 
 
GAMLA HERRGÅRDEN NIGHTINGALE SE41937/2013 narttu 
i. Mavibos Zesar  e Tjo-Nins Minerva 
Kasv. Söderstam Krister & Nordahl Marita, Ruotsi  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   VAL ERI 1 SA PN2 CACIB SERT FI MVA  
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Beautiful head. Well set ears of  good shape. Well developed chest & forechest. Good front assembly. 
Excellent topline. Well set tail. Moves clearly front & behind. Lovely picture standing. In excellent coat.   
Erinomainen rotutyyppi. Kaunis pää. Hyvin asettuneet, hyvänmalliset korvat. Hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvä 
etuosan rakenne. Erinomainen ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Liikkuu puhtaasti edestä ja takaa. Ihana sivukuva seistessä. 
Erinomaisessa turkissa.  
 
GAMLA HERRGÅRDENS SUNSHINE SE15626/2014 narttu 
i. Souska Cry Me Out e. Gamla Herrgården Melony 
Kasv. Söderstam Krister & Nordahl Marita, Ruotsi 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2-v. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää ja silmät. Matalalle asettuneet korvat. Voimakas alapurenta. Hyvä rintakehä, raajat 
ja kulmaukset. Melko lyhyet käpälät. Hieman avokaarinen häntä. Turkin laatu oikea. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB VSP V-15 
A beautiful bitch showig great quality is very well balanced with correct head & width & depth of chin. Movement is very sound, 
with good drive and reach in side action.  
Erittäin laadukas kaunis narttu, joka on hyvin tasapainoinen oikealla päällä ja leuan leveydellä ja syvyydellä. Erittäin 
tasapainoiset liikkeet hyvällä potkulla  ja ulottuvilla sivuliikkeillä.  
 
GAUNTLET’S FIRST KISS 54038/14 narttu 
i. Saffron Fanthom e. Lehtikummun In My Soul 
Kasv. Havulo Sirpa, Perniö 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi PEN 1 KP VSP 
Tilltalande uttryck. Välplacerade öron. Vackra öron. Ganska bra nosparti. Fin bredd i underkäken. Bra kropp. Bra benstomme. 
Typiska framben men armbågarna kunde ligga ner mot kroppen. Lovande päls. Rör sig mycket bra för ålder och kön. Fin 
attityd. 
Puhutteleva ilme. Hyvin asettuneet ja kauniit korvat. Aika hyvä kuono-osa. Hyvä leveä alaleuka. Hyvä runko. Hyvä luusto. 
Tyypilliset eturaajat mutta kyynärpäät voisivat olla asettuneet runkoa vasten. Lupaava turkki. Liikkuu erittäin hyvin iän ja 
sukupuolen mukaisesti. Hieno asenne. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  PEK 3 
Very showy little puppy. Very well balanced. Nice head & expression. Lovely ear feathring. Good chest. Lovely topline. Carries 
tail well. Good front. Well angulated. Moved very well. 
Hyvin näyttävä pieni pentu. Erittäin hyvä tasapaino. Kiva pää ja ilme. Ihanat korvahapsut. Hyvä rinta. Ihana ylälinja. Kantaa 
häntänsä hyvin. Hyvä etuosa. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
GEISHA 21384/12 narttu 
i. Tashi-Gong Icepower e. Ziestan Tierra 
Kasv. 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI, AVK 3 
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Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Correct proportions. Good body muscle. Good coat. Good downline. Correct movement. 
Oikean kokoinen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä lihaksisto. Hyvä turkki. Hyvä alalinja. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI, AVK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Vahvaluustoinen tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla hyvä kallo ja korvat. Täyteläinen kuono-osa ja hyvä alaleuka. Hyvä 
ylälinja ja häntä- Liikkuu hyvällä askeleella, voisi esiintyä itsevarmemmin. 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-ERI, AVK-1, SA, PN-1, SERT, ROP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Erinomaisen tyyppinen ja kokoinen feminiininen, hyväluustoinen narttu. Hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Kaunis pää ja korvat. 
Hyvät Raajat ja runko, joskin hieman tukeva. Hyvä häntä. Oikein silkkinen karva. Hyvät liikkeet. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Mycket tilltalande helhet. Utmärkt proportioner. Mycket vackert huvud och uttryck. Fin haka. Välburna öron. Vacker hals och 
rygg. Välkroppad. Välvinklad. Fina tassar med långa fransar. Mycket välgående. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä leuka. Hyvin kannetut korvat. 
Kaunis kaula ja selkä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät, joissa pitkät hapsut. Liikkuu erittäin hyvin. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI 
Erinomainen koko. Ok mittasuhteet. Hyvä luusto. Vahva, narttumainen pää. Hyvä kallo ja kuono. Keskiruskeat silmät. Hieman 
vino purenta. Hyvin kehittynyt rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Painuneet ranteet. Hyvä karva, kaunis häntä. 
Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu kevein, joustavin askelin. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI, AVK 4 
Erittäin hyvät mittasuhteet. sopiva luusto. Ilmeikäs pää jossa hyvä kallo, korvat ja silmät. Hyvä rintakehän muoto. Ylälinja voisi 
olla ryhdikkäämpi. Riittävät kulmaukset. Hyvä turkinlaatu. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvin. 
 
GJNJAH´S BLUEPRINT AKCNP33750602 uros 
i. Rosanley Rhytmn And Blues e. Gjnjah’s Imprint 
kasv: ? 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Luustoltaan ja kooltaan sopiva. Hyvä pää ja eturinta. Vahva selkä. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. Ei täydessä turkissa. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO EH  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3-vuotias kovin niukassa turkissa esitetty uros, jolla sopiva raajaluusto. Lantio saisi olla pidempi. Toivoisin voimakkaamman 
kuono-osan ja leveämmän alaleuan. Sopivasti kulmautunut takaosa. Etukulmaukset saisi olla voimakkaammat, mutta liikkuu 
siitä huolimatta tasapainoisesti. Karvattomuus häiritsee kokonaiskuvaa. 
 
GOLDEN DIARY’S BALLERINA 20037/14 narttu 
I Bellezza’s Boh-Eemi e. Flametail Love Of My Life 
Kasv. Määttä Sirpa, Kuusamo 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, NUO ERI NUK1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
17 months. Feminine. Excellent head and expression. Dark eyes. Excellent chest and front. Correct back and topline. Strong bones. 
Excellent movement. 
17 kuukautta. Narttumainen. Erinomainen pää ja ilme. Tummat silmät. Erinomainen rinta ja edestä. Oikeanlainen selkä ja ylälinja. Vahva 
luusto. Erinomainen liike. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    NUO ERI SA 
Käsiteltävissä 
17 months old. Nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Very good coat quality. Moves well. 
17 kuukautta. Kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erittäin hyvä  turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
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Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  NUO EH 2 
Käsiteltävissä 
Good size. Excellent coat structure. Feminine head. Missing typical expression due to round eye and too narrow foreface. 
Good skull. A little big ears. Well-made front. Forelegs could be straighter. Good ribs. Short loin. Enough angulated rear. Good 
tailset. Moves well but should carry her head prouder.  
Hyvä koko. Erinomainen turkin rakenne. Feminiininen pää. Tyypillinen ilme puuttuu johtuen pyöreistä silmistä ja kapeasta 
kuono-osasta. Hyvä kallo. Hieman suuret korvat. Hyvin rakentunut etuosa. Etujalat voisivat olla suoremmat. Hyvät kylkiluut. 
Lyhyt lantio. Riittävät takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin, mutta pitäisi kantaa päänsä ylpeämmin.  
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good size and substance. Well balanced head. Good stop. Good expression. Strong jaw. Correct bite. Good 
neck and front. Well developed body. Good angulated behind. Good legs and feet. Moves well behind, a bit loose in front. 
Shows well. 
Feminiininen, hyvänkokoinen ja –rakenteinen narttu.  Tasapainoinen pää. Hyvä otsapenger. Hyvä ilme. Vahva leuka. 
Oikeanlainen purenta. Hyvä kaula ja etuosa. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät jalat ja käpälät. Liikkuu 
hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent head. Well placed dark eyes. Good bite. Good neck. Acceptable topline. Wellset tail. Well angulated. Good forechest. 
Good coat. Moves well. 
Erinomainen pää. Hyvin sijoittuneet tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Hyväksyttävä ylälinja. Hyvinkiinnittynyt häntä. 
Hyvin kulmautunut. Hyvä eturinta. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO EH 1 
Käsiteltävissä 
17 mths. Feminin young girl. Beautiful head & expression. Enough quarters. Straight shoulders. Short brestbone. Could be 
better coat condition. Moves well behind. Wide & loose in front. Very nice temperament.  
17 kk. Narttumainen nuori tyttö. Kaunis pää ja ilme. Riittävät kulmaukset. Suorat lavat. Lyhyt rintalasta. Turkki voisi olla 
paremmassa kunnossa. Liikkuu hyvin takaa, leveästi ja löysästi edestä. Erittäin kiva luonne.  
 
GULLÖGA PRINCE TIMON FI43219/14 uros 
i. Satatassun Via Carmante e. Pekdoro's Princess Qiara 
kasv. Hannnula Pirjo, Pjelax 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEK 2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, well-balanced, nice temperament, his skull should be more domed, nice earcarriage, corr. mouth, good length & 
height  & body, front action needs to firm up. Gait is quite good, sound behind. Promising puppy.  
Kiva koko, hyvä tasapaino, kiva luonne, kallo voisi olla holvaantuneempi, kiva korvien kanto, oikea suu, hyvä pituus, korkeus ja 
runko. Etuliike tulee tiivistyä. Aika hyvä askellus, tasapainoinen takaa. Lupaava pentu.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN H 
Pyylevässä kunnossa esitetty junioriuros. Turhan niukasti kulmautunut ja kaipaa paremman ryhdin. Erittäin hyvä kallo, korvat 
ja silmät. Riittävä kuonon vahvuus. Seistessä hyvä ylälinja. liikkeessä romahtaa. Hieman alaskiinnittynyt häntä. Silkkinen hyvä 
karvapeite. Vielä löysät lyhyet liikkeet. Tulee osallistua painonvartioihin ja kiinteytyä rungoltaan. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 months, correct size & proportions. Correct head & bite, nice neck, excellent development in chest. Open in front legs, 
excellent angulation in rear legs. Tail well-set & carried. To close in front & rear when moving. 
10 kuukautta, oikea koko ja mittasuhteet. Oikea pää ja purenta, hyvä niska, erinomaisen hyvin kehittynyt rintakehä. Etujalat 
leveästi, erinomaiset takakulmaukset. Häntä hyvin asettunut ja kannettu. Liian kapea edestä ja takaa liikkeessä. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi JUN ERI 3 
Hane av fin modell. Fina proportioner. Utmärkt skalle med bra öronplacering. Något framträdande runda ögon. Bra nosparti. 
Haka med bra bredd. Tillräckligt förbröst. Bra kropp. Måste tänka på midjan. Fin överlinje. Lite lågt ansatt svans. Lovande päls. 
Rör sig bra från sidan. Lite hastrång bak. Fin attityd. 
Hienon mallinen uros. Hienot mittasuhteet. Erinomainen kallo hyvin asettuneilla korvilla. Hieman ulkonevat, pyöreät silmät. 
Hyvä kuono-osa. Hyvä leveä leuka. Riittävä eturinta. Hyvä runko. Tulee ajatella vyötäröä. Hieno ylälinja. Hieman matalalle 
kiinnittynyt häntä. Lupaava turkki. Liikkuu hyvin sivusta. Hieman kinnerahdas takaa. Hieno asenne. 
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Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman lyhyt kuono-osa. Vahva selkä, lavat hieman edessä. Sopivasti runkoa takaraajoissa. Hieman ulkokierteisyyttä. Hyvin 
kiinnittynyt häntä. Voisi liikkua hieman pontevammin takaraajoillaan. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN EH JUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good headsize. Good skull & earset & nostrils. Could have better width in upgoes jaw. Good pro-sternum. Elbows set close to 
body. Nice, silky coat. Keeps topline on move. Good temperament. 
Hyvä pään koko. Hyvä kallo & korvien kiinnitys & sieraimet. Yläleuassa voisi olla parempi leveys. Hyvä eturinta. Kyynärpäät 
asettuneet lähelle runkoa. Hyvä, silkkinen karvapeite. Pitää ylälinjan liikkeessä. Hyvä tempperamentti. 
 
HALLAHELMEN HAPSIVITA 50689/10 uros 
i.Chrystal Mountain Adalfieri e.Chrystal Mountain Sadira 
Kasv.Ritva Huusko-Helminen,Kotka  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva AVO EH, AVK1 
Erittäin hyvää tyyppiä. Oikeat mittasuhteet ja luusto. Erinomainen kallo. Riittävän leveä alaleuka. Hyvä kaula. Pehmeähkö 
selkä. Pitkähkö lanne. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. Kintereet voisivat olla vahvemmat. 
Pyöreähköt etukäpälät. Etu- ja takaliike voisivat olla parempi. Erinomainen karva. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen AVO EH, AVK 3 
Hieman tuhdissa kunnossa esitetty uros, jolla oikeat mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Kauniisti asettuneet korvat. Hyvä, 
täyttynyt kuono-osa. Erittäin hyvä purenta. Hyvä ylälinja. Hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeammalla. Eturinta voisi olla 
hieman voimakkaampi. Sivuliikkeessä peitsaa. Runsas, turhan villava karvapeite. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI  
Käsiteltävissä  
Balanced outline. Well shaped head. Dark eyes are a little too wet. Well angulated fore quaters. Level topline. Good tailset. 
Hocks low to the ground. Coat in an excellent condition. 
Tasapainoiset ääriviivat. Hyvän mallinen pää. Tummat silmät ovat hieman liian märät. Hyvät etukulmaukset. Tasainen ylälinja. 
Hyvä hännän kiinnitys. Matalat kintereet. Turkki erinomaisessa kunnossa.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Nicely shaped dog. Good proportions. Nice masculine head. Excellent expression. Well set ears. A bit too short in neck. Strong 
topline. Good tailset. Well bodied. Good forechest. Well boned, feet could be longer. Well angulated front and rear. Moves 
rather close from behind, with good reach and drive from the side. Coat could be silkier. 
Hyvin muodostunut uros. Hyvät mittasuhteet. Miellyttävä urosmainen pää. Erinomainen ilme. Hyvin asettuneet korvat. Hieman 
liian lyhyt kaula. Vahva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä runko. Hyvä eturinta. Hyvä luusto, jalat voisivat olla pidemmät. 
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu aika ahtaasti takaa, hyvällä maatavoittavalla askeleella ja tehokkaasti sivulta. 
Turkki voisi olla silkkisempi. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO ERI, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 V. Erinomaista tyyppiä rodunomaisilla mittasuhteilla ja ryhdikäs uros, joka tänään aivan liian lihavassa kunnossa. Sopiva 
raajaluusto. Erinomaiset takakulmaukset. Hieman pystyt lavat, suorat eturaajat ja rungonmyötäiset kyynärpäät. 
Tummasilmäinen, ilmeikäs pää. Aavistuksen laskeva kuononselkä. Erinomaisen tiivis, leveä purenta. Toivoisin lisätäytettä 
ohimoihin. Liikkuvaiset oikea-asentoiset korvat. Ryhdikäs kaula. Hyvin kannettu häntä. Reippaat liikkeet. Erinomainen 
karvapeite. 
 
HALLAHELMEN RAKAS JOONATAN 43431/13 uros 
i. Tuisku-Tassun Risto Reipas e. Hallahelmen Milla Magia 
Kasv.Ritva Huusko-Helminen,Kotka 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO EH 
A good sized masculine male. Has a very good head. Round eyes. Slightly too undershot. Slightly lacking neck. Balanced 
body. Strong topline. Correct tailset. Has very good front and rear angulations. Moves reasonable well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Pyöreät silmät. Hieman liikaa alapurentaa. Kaulaa puuttuu hieman. 
Tasapainoinen runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva NUO ERI, NUK4 
Erittäin urosmainen. Oikeat mittasuhteet ja luusto. Oikealinjainen pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja. 
Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Hyvä sivuliike. Hyvä karva 
. 
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Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen NUO H 
Runsaassa, villavassa karvapeitteessä esiintyvä uros. Antaa hieman raskaan vaikutelman. Selvä sukupuolileima ja oikeat 
mittasuhteet. Ylälinja köyristyy herkästi liikkeessä. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä, täyteläinen kuono-osa, mutta hieman pitkä 
alapurenta. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvät takaliikkeet. Löysät etuliikkeet. Sivuliikkeessä ajoittain peitsaa. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia NUO EH, NUK 4 
Almost 2 years old. Correct type. Typical head. Bigger but good proportions. Correct bite. Well set ears and tail. Good 
substance. Quality coat but could be better prepared. Excellent in movement. Well presented. 
Melkein 2 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Isompi, mutta hyvät mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat ja 
häntä. Hyvä olemus. Laadukas turkki, mutta voisi olla paremmin valmisteltu. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  NUO EH 3 
Käsiteltävissä  
Masculine, a little big and heavy but in blance. Well balanced head with good ears & eyes. Excellent muzzle. Enough neck. 
Good topline and tail. He is a little low in the front. Well angulted behind. Good bones & feet. Could move with more stability. 
Good coat.  
Urosmainen, hieman iso ja raskas, mutta tasapainossa. Hyvin tasapainoinen pää, jossa  hyvä korvat ja silmät. Erinomainen 
kuono. Kiittävä kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hieman matala edestä. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja tassut. Voisi 
liikkua vakaammin. Hyvä turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Byggd med lite längre. Välformat huvud med utmärkt uttryck. Fina noskuddar. Bra bett. God front. Mycket bra hals 
& skuldra & bröstkorgs djup. Välansatt svans. Välvinklad bak. Rör sig tåar trångt fram, bra från sidan. 
Erinomainen tyyppi. Hieman pidempi rakenne. Hyvin muotoiltu pää erinomaisella ilmeellä. Hienot kuono pehmusteet. Hyvä 
purenta. Erittäin hyvä kaula, lapa ja rintakehän syvyys. Hyvin asettunut häntä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu ahtaasti ja 
varpaat sisäänpäin edestä, hyvin sivusta. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 
Käsiteltävissä  
Good overall balance. Masculine head. Good width of underjaw. Correct earset. Well laid shoulders. Good ribbing. Level 
topline. Would prefer a little better angulation in rear. Moves well. Coat in an excellent condition.  
Hyvä yleistasapaino. Urosmainen pää. Hyvä alaleuan leveys. Oikea korvien kiinnitys. Hyvin asettuneet lavat. Hyvä rintakehä. 
Tasainen ylälinja. Toivoisin hieman paremmat takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Turkki erinomaisessa kunnossa.  
 
HANLAIT MIISA-MISTEL 43563/01 narttu 
i. Annastiina Caesar e. Zatsamon Odon-Hani 
kasv. Laihonen Hannele, Pori 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13,5 vuotias, vielä erittäin hyvässä näyttelykunnossa veteraaninarttu, jolla kaunis narttumainen pää. Hyvä ilme. Vahva kuono-
osa. Leveä alaleuka. Kaunis ylälinja. Hyvä rintakehän pituus ja syvyys. Hyvä karvanlaatu. Esiintyy erittäin hyvin. Liikkuu 
elegantisti hyvällä askeleella. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VET ERI VEK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Presents a lovely outline. Very nice head. Good padding & chin. A little narrow. Good body. Exc. feet & feathers. Keeps a good 
topline on move. 
Ihanat ääriviivat. Todella hieno pää. Hyvä täyteläisyys  & leuka. Hieman kapea.  Hyvä runko. Erinomaiset jalat & hapsut. Pitää 
ylälinjan liikkeessä. 
 
HIPLAKAN HIENO HEMMO 54651/13 uros 
i Saffron Fanthom e. Finriikan Paloma  
kasv. Leena Pelkonen, Kuopio 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen NUO-EH, NUK-1 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas, hieman korkeajalkainen uros. Epätasainen alaetuhampaiden rivi. Tummat silmät. Hyvä kuono pituus. Hieman alas 
kiinnittyneet korvat. Kovin käyrät eturaajat, mistä seuraa myös se että etuliikkeet eivät ole yhdensuuntaiset. Hieman kaarevat 
selkälinja. Hyvät takakulmaukset. Tuuhea häntä. Hyvälaatuinen, tuuhea turkki.   
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Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI, NUK 2 
Keskikokoinen. Hyvätyyppinen. Ikäisekseen hyvä pää. Vahva kuono-osa, oikea ilme. Suora, lihaksikas selkä. Oikea 
hännänkiinnitys. Vahva luusto. Paksu turkki. Hyvä luonne. Oikea rintakehän pituus ja leveys. Liikkuu vauhdikkaasti, hyvällä 
takatyönnöllä. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO EH, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan oikea, melko kookas uros. Kaunisilmeinen pää, sopivankokoiset silmät. Silmävuoto häiritsee ilmettä. Sopiva 
kuono-osa ja syvä alaleuka, jonka tulisi olla leveämpi. Vain 3 alaetuhammasta, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Pysty lapa ja 
eturaajat turhan kaareutuvat. Sopiva raajaluusto, vahva hyvä takaosa. Liikkuu sivulta hyvin, edestä epävakaasti. Kaunis 
runsas karvapeite, hieno esiintyminen. Hammaspuutoksen vuoksi palkintosija tippuu. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO ERI NUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
21 months. Good size. He has pleasing head, good chin. Nice eye and expression. Strong in skull. Good ear size and 
placement. He has good bone and feet. Stands little crooked in front. Good reach of neck. Good topline. Angulations good 
front and rear. He has balanced side case, could be cleaner in front. 
21 kuukautta. Hyvän kokoinen. Hänellä on miellyttävä pää, hyvä leuka. Hyvät silmät ja ilme. Voimakas kallo. Hyvä korvien 
koko ja sijainti. Hyvä luusto ja käpälät. Seisoo hieman kierosti edestä. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja. Kulmaukset hyvät 
edestä ja takaa. Tasapainoinen sivulta, voisi olla puhtaampi edestä. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä. Oikea-asentoiset raajat. Liikkuu hyvin. Kaunis turkki. Toivoisin paremman 
hampaiston. 
 
HOPEAHAPSUN CHANEL FIVE 11468/13 narttu 
i. Shandita’s Tru Finn e. Mäntykartanon Kuiskaus  
kasv. Minna Virta, Ylistaro 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI, AVK 1, SA, PU 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good size. Lovely temperament. Correct head. Correct front. Good balance, good movement. 
Erittäin hyvä koko. Miellyttävä temperamentti. Oikeanlainen pää. Oikeanlainen etuosa. Tasapainoinen, hyvät liikkeet. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Lyhyt rintalasta ja pitkähkö lanne. Voimakkaasti kulmautunut takaa. Hyvä karvanlaatu. Hyvä 
pigmentti. Suurehkot pyöreät silmät, riittävän täyteläinen kuono-osa ja hyvä alaleuka. Lyhyehkö kaula. Saisi liikkua paremmalla 
taka-askeleella. Löysä edestä. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI 
Erinomainen koko. Voisi olla raajakkaampi. Hyvä luusto. Narttumainen, hieman kevytkuonoinen pää. Hyvät korvat. 
Keskiruskeat silmät. Hieman voimakas alapurenta. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Painuneet ranteet. Kaunis 
häntä. Oikea karvanlaatu. Liikkuu riittävällä askelpituudella ja hyvällä ryhdillä. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO ERI 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra storlek. Mycket söt huvud. Välansatta slarviga öron med fina behäng. Mörka ögon. 
Tunnt nospartiet. Bra bett och pigment. Fin topline. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Utmärkt päls. Välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvä koko. Erittäin suloinen pää. Hyvin kiinnittyneet, huolimattomat 
korvat, joissa hyvät hapsut. Tummat silmät. Kevyt kuono-osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvät 
kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO EH, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, riittävä luusto. Riittävän leveä purenta, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi. Kauniit tummat silmät, 
oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta. Melko niukat lavat ja lyhyt olkavarsi. Oikean mallinen 
rintakehä, melko lyhyt lantio. Riittävät takakulmaukset, turhan litteä häntä. Askel voisi olla tehokkaampi. 
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HOPEAHAPSUN CREIVI VITO 11470/13 uros 
i. Shandita's Tru Finn e. Mäntykartanon Kuiskaus 
Kasv. Virta Minna, Ylistaro  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI, AVK-1, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhdikäs tasapainoisesti rakentunut tyypiltään erinomainen uros. Hyvä taka-osa ja häntä ja turkinlaatu. Hieman etuasentoiset 
lavat ja löysyyttä kyynärpäissä. Hyvät tassut. Hieman pyöreyttä kallossa, riittävän täyteläinen kuono-osa, purenta ok. Pigmentti 
voisi olla täydempi. Pyöreät tummat silmät. Hyvä ylälinja ja häntä. Reipas ja hyvä liikkuja. Miellyttävä luonne. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 1, SA, PU 3, VARACACIB 
Erinomainen koko, mittasuhteet. Hyvä luusto. Urosmainen pää. Hyvä kallo-osa ja kuono. Hyvät korvat. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Tasainen alaetuhammasrivi. Hyvä rintakehä, eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Litteä häntä. Oikea karvanlaatu. 
Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu riittävällä askelpituudella ja hyvällä ryhdillä. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK 1, SA, PU 2, SERT, FI MVA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää. Kauniit tummat silmät. Hienot korvat. Hyvä vahva alaleuka. 
Kirsupigmentissä kulumaa. Upea ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. 
Sopiva raajaluusto. Tiivis vahva runko. Liikkuu sivulta erinomaisesti, hivenen avoimin kyynärpäin edestä, vahvalla työnnöllä 
takaa. Upea ryhti, aito tiibetinspanielin olemus. Erittäin kaunis karvapeite. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI, SA 
Maskulin hane med utmärkta proportioner. Fin storlek. Härlig attityd. Välformad skalle. Välplacerade öron. Välformade, mörka 
ögon. Fin haka. Fin överlinje. Väl ansatt svans. Bra kropp och vinklar. Rör sig med härlig resning, raskhet och attityd. 
Maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä koko. Ihana asenne. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat. 
Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu 
ihanalla ryhdillä, reippaudella ja asenteella. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, aavistuksen lyhyt kuono-osa. Kirsun pigmentti voisi olla mustempi, tummat silmät joiden 
muoto häiritsee ilmettä. Oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta, hieman pystyt lavat. Oikean 
mallinen rintakehä. Ok takakulmaukset, hyvä karva, oikea askelpituus. 
 
HOPEAHAPSUN DANIELLA 50535/12 narttu 
i. Shandita's Tru Finn e. Mäntykartanon Indiana 
Kasv. Virta Minna, Ylistaro  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen, lanneosa pitkä. Hyvänkokoinen narttu. Etuasentoiset lavat. Hyvä taka-osa ja häntä. Pyöreät tummat silmät. Hyvä 
pigmentti. Täyteläinen kuono-osa. Hiukan voimakas alapurenta. Etuosa saisi olla tiiviimpi. Lyhyt rintalasta ja rintakehä. Saisi 
liikkua paremmalla askeleella, ahdas takaa. 
 
HOPEAHAPSUN DARUDE 50534/12 uros 
i. Shandita's Tru Finn e. Mäntykartanon Indiana 
Kasv. Virta Minna, Ylistaro 

Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Rather narrow in foreface. A little too much undershot. Dark eyes. Excellent hare feet. Upright on shoulder. Nose pigment 
could be darker. Brisk willing mover, going a little close in front. Rather long in body. 
Melko kapea kuono. Vähän liikaa alapurentaa. Tummat silmät. Erinomaiset jäniksen käpälät. Pysty lapa. Kirsupigmentti voisi 
olla tummempi. Reipas, halukas liikkuja, menee hieman ahtaasti edestä. Melko pitkä runko. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Good size. Good leg length. His muzzle is little too long, needs more push in. Good movement. Little heavy in the ear. 
3 -vuotias. Hyvä koko. Hyvä raajakorkeus.  Kuono on hieman liian pitkä, tarvitsee täyttyä. Hyvä liike. Hieman raskaat korvat. 
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HOPEAHAPSUN GEISHA 28360/14 narttu 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Down-Goblin Femme Fatale 
kasv. Virta Minna, Ylistaro 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookkaanpuoleinen vahvarunkoinen juniori, jolla lupaava turkki. Hyvät takaraajat ja häntä. Etuasentoiset lavat. Hyvä rintakehä 
ja hyvät tassut. Feminiininen pää, hyvä ilme. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Vahva purenta. Hyvä pigmentti. Askellus saa 
tasapainottua. Vielä ahdas takaa ja löysä edestä. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN ERI, JUK 1, SA, PN 4 
Hieman kookas. Ok mittasuhteet. Hyvä luusto. Lupaava, kaunispiirteinen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Erinomainen 
alapurenta. Riittävän leveä alaleuka. Kaunis ylälinja. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Runsas 
nuoren koiran karva. Hyvä häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Saisi liikkua tehokkaammin. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko, viehättävä nartun pää, kauniit korvat, hyvä purenta. Kaunis ylälinja ja hännänkiinnitys. Lapa voisi 
olla hivenen viistompi, ikäisekseen hyvä eturinta. Erinomaisesti kulmautunut takaa, sopiva raajaluusto, vahva runko. Liikkuu 
hyvin edestä ja takaa. Kaunis oikeanlaatuinen karvapeite. Esiintyy hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO ERI, NUK3 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Fina proportioner. Tilltalande huvud. Välburna öron med silkiga behäng. Bra bett och 
pigment. Fin topline. Bra kropp. Litet lösa armbågar. Välvinklad. Fina tassar. Mycket välgående. Utmärkt temperament. 
Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Miellyttävä pää. Hyvin kannetut korvat, joissa 
silkkiset hapsut. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvin kulmautunut. Hyvät 
käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, NUO ERI, NUK 1, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieno leveä purenta. Kauniit tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta 
voisi olla täyteläisempi. Hyvät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä. Oikein kulmautuneet takaraajat, hyvä häntä. Oikea 
askelpituus, aavistuksen ulkonevat kyynärpäät. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
19 months. Very good ribcage. Little long for perfect balance. Good leg length. Very good movement. Would prefer more chin.  
19 kuukautta. Erittäin hyvä rintakehä. Hieman pitkä täydellisen tasapainoiseksi. Hyvä raajapituus. Erittäin hyvä liike. Haluaisin 
enemmän leukaa. 
 
HOPEAHAPSUN GERASMUS 28359/14 uros 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Down-Goblin Femme Fatale 
kasv. Virta Minna, Ylistaro 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-ERI, JUK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Maskuliininen hyväluustoinen uros, jolla saisi olla hieman pidempi rintakehä. Hyvä eturinta. Riittävät kulmaukset. Erinomainen 
ilme. Täyteläinen kuono-osa. Alaleuka saisi olla leveämpi ja hammasrivi täyteläisempi. Hyvä häntä. Miellyttävä luonne. Liikkuu 
riittävällä sivuliikkeellä. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI, JUK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivankokoinen junioriuros, jolla hyvät uroksen mittasuhteet, hyvä pää, kauniit silmät, hyvä kuono, oikea purenta, 4 
alaetuhammasta. Värjäytyneet silmänaluset häiritsevät ilmettä. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Sopivasti kulmautunut edestä 
ja takaa. Hyvä raajaluusto, vahva runko. Liikkuu rodunomaisesti, kaunis karvapeite hapsuineen. Esiintyy erinomaisesti. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI, NUK1, SA, PU4 
Maskulin hane med utmärkta proportioner. Välformad skalle med fint nosparti. Välansatta öron. Vackra, mörka ögon. Mycket 
fin haka. Bra överlinje. Väl ansatt svans. Mycket bra kropp. Tillräckliga vinklar. Rör sig med fin resning och raskhet. Fina 
tassar. Mycket vacker päls. 
Maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo ja hyvä kuono-osa. Hyvä korvien kiinnitys. Kauniit, 
tummat silmät. Erittäin hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Liikkuu 
hyvällä ryhdillä ja reippaudella. Hyvät käpälät. Erittäin kaunis turkki. 
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HOPEAHAPSUN GLIMMER 28362/14 narttu 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Down-Goblin Femme Fatale 
kasv. Virta Minna, Ylistaro 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen vielä ilmavan vaikutelman antava kookkaan puoleinen juniori. Avoimesti kulmautunut edestä, voimakkaammin 
takaa. Hieman ulkokierteiset raajat. Rullalle kiertyvä häntä. Tummat pyöreähköt silmät. Kuono-osa saa täyttyä ja alaleuka 
vahvistua. Lupaava turkki. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä. Mukava luonne. 
 
HOPEAHAPSUN GLITTER 28361/14 narttu 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Down-Goblin Femme Fatale 
kasv. Virta Minna, Ylistaro 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, NUO EH NUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
16 months. Correct eyes and ears. Black nose. Dark eyes. Undershot bite, six and four. Very short muzzle. Good in chest. Correct back 
and topline. Correct angulations. Good in chest. Coat in top show condition. Movement in front ok, behind narrow. 
16 kuukautta. Oikeanlaiset silmät ja korvat. Musta kirsu. Tummat silmät. Alapurenta, kuusi ja neljä. Todella lyhyt kuono. Hyvä rinta. 
Oikeanlainen selkä ja ylälinja. Oikeanlaiset kulmaukset. Hyvä rinta. Turkki näyttely kunnossa. Liikkeet edestä ok, takaa kapeat. 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  NUO ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
Nice size. Coat is scanning out a bit. Good body proportions. Very nice colour. Feminine head, excellent in all parts. Well-made 
front. Good legs, typical feet. Good ribs. Short loin. Enough angulated in rear. Good tailset and carriage. Very typical in 
movement.  
Kiva koko. Turkki on hieman lähdössä. Hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin kiva väri. Feminiininen pää, erinomainen kaikilta 
osin. Hyvin rakentunut etuosa. Hyvät jalat, tyypilliset tassut. Hyvät kylkiluut. Lyhyt lantio. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä 
hännän kiinnitys ja kanto. Erittäin tyypilliset liikkeet.  
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, NUO EH, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet, riittävä luusto. Hyvä pään muoto. Hyväasentoiset korvat, pieni kuono ja kirsu, hyvä otsapenger, 
kovin pienet pyöreät silmät. 4 alahammasta, tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä. Runko matala, niukasti kulmautunut edestä ja 
takaa. Liikkuu takaa kovin ahtaasti, edestä löysästi vispaten, hyvä sivuliike. Hyvä karvanlaatu. 
 
HOPEAHAPSUN HESSU 52451/14 uros 
i. Hopeahapsun Daniel e. Mow-Zow Princess 
kasv. Virta Minna, Ylistaro 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI 
Maskulin hane med bra proportioner. Mycket välformad skall. Välplacerade öron med fina fransar. Mörka, välformade ögon. 
Fin haka. Bra nosparti. Bra kropp. Tillräckliga vinklar. Mycket fina tassar och fransar. Rör sig med fint, raskt steg när han har 
rätt fokus. Mycket påverkad av allt intryck i lokalen. Fin päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat, joissa hyvät hapsut. 
Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä alaleuka. Hyvä kuono-osa. Hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät ja 
hapsut. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella silloin kun keskittyy. Hyvin kiinnostunut kaikesta ympärillään. Hyvä turkki. 
 
HOPEAHAPSUN SIR ENLORE 10420/13 uros 
i. Hopeahapsun Benlore e. Down-Goblin Femme Fatale 
Kasv. Virta Minna, Ylistaro  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 2, SA, PU 4 
Hieman kookas. Ok mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Kuono voisi olla hieman pidempi. 
Erinomainen alapurenta. Hyvä rintakehä, eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyväasentoiset eturaajat. Kaunis häntä, oikea 
karvanlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi, lyhyellä askelpituudella. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, aavistuksen turhan pitkän vaikutelman antava uros. Kaunis pää ja ilme. Kauniit tummat silmät, vahva syvä 
alaleuka. Lapa voisi olla viistompi. Hieno ylälinja, lanne voisi olla lyhyempi. Erinomainen hännänkiinnitys. Sopiva raajaluusto. 
Erinomaisesti kulmautunut takaa. Liikkeessä ylälinja ei täysin vakaa. Liikkuu edestä hyvin, takaa hivenen ahtaasti. 
Sivuliikkeessä riittävä ulottuvuus. Erittäin kaunis silkkinen ja runsas karvapeite. 
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Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI, AVK1, SA 
Maskulin hane med bra proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Fint nosparti och haka. Fin 
hals, rygg och svans. Bra kropp och vinklar. Fina tassar och fransar. Vacker päls. Rör sig med fin resning och raskhet. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. 
Hyvä kuono-osa ja alaleuka. Hyvä kaula, selkä ja häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät ja hapsut. Kaunis turkki. 
Liikkuu hyvällä ryhdillä ja reippaudella. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO EH, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, hieman leveä purenta. Kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi, silmät voisi olla 
tummemmat. Oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, hieman etuasentoisen niukasti kulmautuneet 
eturaajat. Oikean mallinen rintakehä, melko jyrkkä lantio. Liikkuu takaraajat hieman edessä. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Has a lovely head, chin and dentition. Little long for perfect balance. Good  leg length, good feet. Ears are little heavy. 
Good movement, tail little tight. 
3 –vuotias. Ihastuttava pää, leuka ja hampaat. Hieman pitkä täydellisen tasapainoiseksi. Hyvä raajakorkeus, hyvät käpälät. 
Korvat hieman raskaat. Hyvä liike, häntä hieman tiukka. 
 
HOPEAHAPSUN SIR ETOILE 10421/13 uros 
i. Hopeahapsun Benlore e. Down-Goblin Femme Fatale 
Kasv. Virta Minna, Ylistaro 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI, AVK3, SA 
Maskulin hane med fina proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron med fina fransar. Mörka, välformade ögon. Fint 
nosparti. Tillräcklig haka. Något framskjuten skuldra. Väl ansatt svans. Bra bröstkorg. Tillräckliga vinklar. Aningen knutna 
tassar. Rör sig med fin raskhet. Utmärkt päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin kiinnittyneet korvat, joissa hyvät hapsut. Tummat, 
hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono-osa. Riittävä alaleuka. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä 
rintakehä. Riittävät kulmaukset. Aavistuksen tiiviit käpälät. Liikkuu hyvällä reippaudella. Erinomainen turkki. 
 
HOSWIN ELYSEE FI45946/13 narttu 
i. Hoswin Lord Of Luxury e. Hoswin Escada 
kasv. Miia Herala, Vaasa 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI, NUK 4 
19 kk. Erinomainen koko. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvä luusto. Narttumainen pää. Oikein asettuneet 
korvat. Tummat silmät. Hyvä alapurenta ja riittävän leveä alaleuka. Hyvä runko ikäisekseen. Oikea karvanlaatu. Kaunis häntä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Eturaajat saisi olla hieman suoremmat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. 
 
HOSWIN FABULOUS FRIDA 31202/14 narttu 
i. Shandita's Mister Mescal e. Hoswin Tiffany 
kasv. Miia Herala, Vaasa 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 4 KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Correct head. Good position of ears. Good body muscle. Correct coat. Correct movement. 
Hyvä koko. Hyvä pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä lihaksisto. Oikeanlaine turkki. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN EH, JUK 4 
Pulskassa kunnossa esitetty juniori. Hyvä luusto ja rungonmittasuhteet. Lupaava, narttumainen pää. Hyvät korvat. Lyhyt kaula. 
Tuhti runko. Kadonnut vyötärö. Pehmeä karva. Riittävästi kulmautuneet raajat. Litteä häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu 
hyvällä ryhdillä, reippaasti. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI JUK4  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
15 months. Feminine. Correct head and expression. Excellent chest and front. Correct topline. Strong bones. Good movement, behind a 
little bit narrow. 
15 kuukautta. Narttumainen. Oikeanlainen pää ja ilme. Erinomainen rinta ja edestä. Oikeanlainen ylälinja. Vahva luusto. Hyvä liike, takaa 
hieman kapea. 
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Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI, JUK 3 
Hyvätyyppinen, sopusuhtainen narttu, jolla hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä rintakehä ja 
rinnansyvyys. Hyvä ylälinja. Riittävät takakulmaukset. Lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Liikkuu hieman ahtaasti 
takaa. Vaikuttaa liikkeessä hieman matalalta. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen JUN EH, JUK 2 
Hieman pönäkässä kunnossa esitetty, hyvänkokoinen, nuori narttu. Hyvämuotoinen kallo. Oikea-asentoiset korvat. Alaleuka 
voisi hieman vahvistua. Riittävät kulmaukset. Sopiva rungonpituus. Hyväasentoinen häntä. Oikealaatuinen turkki. Hieman 
ahtaat takaliikkeet. Esiintyy reippaasti. Olisi edukseen hieman hoikemmassa kunnossa. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman pulskassa kunnossa esitetty hyväntyyppinen nuori narttu. Hyvä pää, kaunis ilme. Hyvin kulmautunut edestä. Hyvä 
eturinta, mutta kaula voisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin. Vankka runko, hyvä luusto. Hyvin kiinnittynyt hieman litteä häntä. 
Hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Söt huvud och uttryck, men kunde vara mer utfylld i nospartiet. Välburna 
öron. Mörka ögon. Bra bett och pigment. Bra rygg. Litet platt svans. Mycket välkroppad. Goda vinklar. Utmärkta tassar. Mycket 
välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Suloinen pää ja ilme, mutta voisi olla täyttyneempi 
kuono-osastaan. Hyvin kannetut korvat. Tummat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä selkä. Hieman litteä häntä. Erittäin 
hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
HOSWIN LORD OF LUXURY 49786/06 uros 
i. Appalachee Micyo e. Hoswin Lady In Black 
Kasv. Herala Miia, Vaasa  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VET-EH, VEK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Vahvarakenteinen, kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros. Antaa hieman takakorkean vaikutelman. Hyvä kallo ja 
korvat. Pyöreähköt silmät. Täyteläinen kuono-osa. Vahva alaleuka. Hyvä eturinta. Riittävä sivuliike.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  VET ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Very typical male, 8 yrs old. Eyes a bit too small. Perfect stop, very nice skull. Good mouth for age. Nice underjaw. A bit short 
in ribcage. Firm body. Nice angulations. Very nice coat. Very beautiful tail carriage. Moves typical front and rear.  
Erittäin tyypillinen, 8 vuotias uros. Hieman pienet silmät. Täydellinen otsapenger, kiva kallo. Hyvä suu ikäisekseen. Kiva 
alaleuka. Hieman lyhyt rintakehä. Tiivis runko. Kivat kulmaukset. Erittäin kiva turkki. Erittäin kaunis hännän kanto. Liikkuu 
tyypillisesti takaa ja edestä.  
 
HOSWIN MR JACKPOT 21443/12 uros 
i. Shandita's Mister Mescal e. Hoswin My Only One 
kasv. Herala Miia, Vaasa 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, sopivankokoinen ja mittasuhteiltaan oikea uros. Maskuliininen pää. Silmät voisivat olla suuremmat. 
Hyvä pigmentti. Leveä alaleuka, joka voisi olla syvempi. Erinomainen ylälinja. Mahtava eturinta. Erinomaisesti kulmautunut 
edestä ja takaa. Hyvä raajaluusto. Vahva runko. Kaunis silkkinen karvapeite. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Esiintyy ja 
esitetään erinomaisesti. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU 2 SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Vackert välformat huvud med korrekt bett. Härliga noskuddar med rastypsik nonchalans. 
Utmärkt förbröst & front. Fina tassattribut. Utmärkt bröstkorge djup & längd. Utmärkta vinklar bak. Utmärkt parallellitet, steg & 
attityd. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Kaunis hyvin muotoiltu pää oikealla purennalla. Ihanat kuono pehmusteet 
rotutyypillisellä piittamattomuudella. Erinomainen eturinta ja etuosa. Hienot käpälähapsut. Erinomainen rintakehän syvyys ja 
pituus. Erinomaiset kulmaukset takana. erinomainen yhdensuuntaisuus, askeleet ja asenne. 
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Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VAL ERI VAK1 SA PU4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Nice outline. Good preportions. Exc. bone. Good headpiece. Exc., straight teeth. Good prosternum, well filled. Conpling could 
be little shorter. Good bend of stifle. Strong hock-joint. Short croup. Good tail-set. Keeps a good topline on move. Nice front-
movement. Rear movement could be stronger & straighter. 
Hyvät ääriviivat. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvä pää. Erinomaiset suorat hampaat. Hyvä eturinta,  hyvin 
täyttynyt. Lantio voisi olla hieman lyhyempi. Hyvin kulmautuneet polvet. Voimakas kinnernivel. Lyhyt lantio. Hyvä hännän 
kiinnitys. Pitää hyvin ylälinjan liikkeessä. Hyvät etuliikkeet.  Takaliikkeet voisivat olla voimakkaammat & suoremmat.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VAL ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Good size. Nice proportions. Masculine head, could be slightly smaller. Eyes could be bigger. Well set ears. Very nice neckline, 
strong topline. Tailset could be higher. Excellent forechest. Good bone and feet. Slightly over-angulated rear. Moves sound 
coming and going, effortless seeing from the side. Excellent coat texture. 
Hyvänkokoinen. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää, voisi olla hieman pienempi. Silmät voisivat olla suuremmat. Hyvin 
asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaulalinja, vahva ylälinja. Hännänkiinnitys voisi olla korkeammalla. Erinomainen eturinta. Hyvä 
luusto ja käpälät. Hieman ylikulmautunut takaa. Liikkuu tasapainoisesti edestakaisin, vaivattomasti sivulta nähtynä. 
Erinomainen turkinlaatu. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VAL ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2,5 y. Very nice male. Excellent size. Good lenght of body. Correct masculine head. Excellent expression. Perfect bite. Well set 
ears. Correct front. Very nice topline. Loin could be bit shorter. Well set & carried tail. Excellent forechest & ribcage. Correct 
front angulation. Excellent angulation behind. Good coat quality. Nice movement. Good reach & drive. Slightly loose elbows 
when move. Excellent temperament. 
2,5 v. Hyvin miellyttävä uros. Erinomainen koko. Hyvä rungon pituus. Oikeanlainen urosmainen pää. Erinomainen ilme. 
Täydellinen purenta. Hyvin asettuneet korvat. Oikeanlainen etuosa. Erittäin hyvä ylälinja. Lanne voisi olla hieman lyhempi. 
Hyvin asettunut & kannettu häntä. Erinomainen eturinta & rintakehä. Oikeanlaiset kulmaukset edessä. Erinomaiset kulmaukset 
takana. Hyvä turkinlaatu. Hyvät liikkeet. Tehokkaat & maatavoittavat liikkeet. Hieman löysät kyynärpäät liikkeessä. 
Erinomainen luonne.  
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2,5-vuotias erinomaista tyyppiä oleva, oikeat mittasuhteet omaava sopivaluustoinen uros, jolla erinomainen karvanlaatu, 
kaunis pää ja ilme. Erinomainen alaleuka. Ei täydessä turkissa. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaiset sivuliikkeet. Hyvä 
runko. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful head and expression. Good mouth. So well confirmed all through. Excellent shoulder. Good dark pigment on eye. 
Excellent shoulder and hind quarters. Super sound and positive on the move. Very good reach and side gait. Excellent size 
and type. Beautiful feet. Typical Tibetan temperament enjoying himself to the food. I envy his owner! Super show man.  
Kaunis pää ja ilme. Hyvä suu. Erittäin hyvin rakentunut kokonaisuus. Erinomainen lapa. Hyvä tumma pigmentti silmissä. 
Erinomainen lapa ja takakulmaukset. Erittäin terve ja positiivinen liike. Erittäin hyvä askelpituus sivulta. Erinomainen koko ja 
tyyppi. Kauniit käpälät. Tyypillinen tiibettiläinen luonne nautiskelee ruualla. Kadehdin hänen omistajaansa! 
Upea show mies! 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good size, just a little long for balance. Tailset could be higher. Excellent dentition. Needs little more chin. Good movement & 
carriage. 
Hyvä koko, vain hieman pitkä tasapainoiseksi. Hännänkiinnitys voisi olla korkeampi. Erinomainen hampaisto. Tarvitsee 
enemmän leukaa. Hyvä liike ja ryhti. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2-vuotias. Aavistuksen pitkät uroksen mittasuhteet. Melko leveä kallo. Kauniit silmät, jotka vuotavat tänään. Hyvät korvat ja 
purenta. Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Hieman pitkä lanne. Häntä hieman avoimella kaarella. Epävakaat 
etuliikkeet. Vetävät, pitkät askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Little strong in top skull, correct bite a little round and swaned eyes. Shoulders are good. Angulation shows too much. Moves 
wide behind and front. Steady side action. 
Hieman vahva kallo, oikea purenta, hieman pyöreät ja märät silmät. Hyvät lavat. Liikaa kulmauksia. Liikkuu leveästi takaa ja 
edestä. Vakaat sivuliikkeet.  
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HOSWIN PEARLDIVER 42259/13 uros 
i. Tuuling Via Justus e. Hoswin Leona 
kasv Herala Miia, Vaasa 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 2, SA 
Good sized masculine male. Has a very good head. Slightly round eyes. He is slightly too undershot. Has a good reach of 
neck. Well balanced body. Strong topline and correct tailset. Has very good front and rear angulations. Moves close behind. 
Very nice sidegate. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Hieman pyöreät silmät. Hieman liikaa alapurentaa. Hyvä kaulankaari. 
Hyvin tasapainoinen runko. Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu ahtaasti 
takaa, erittäin hyvin sivulta. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Fast 2 J alter ansprechender Rüde, korrektes Gebiss, gutes Kinn, korrekte Ohren & Augen, Fang mit leichte Fälte, noch gute 
Winkelungen, etwas lose Ellenbogen, annehmbare Obere- und Unterlinie, in der Bewegung hinten eng, vorne Pfoteneng mit 
losen Ellenbogen.  
Melkein kaksivuotias viehättävä uros. Oikea purenta, hyvä leuka, oikeat korvat ja silmät. Kuonossa kevyitä poimuja, vielä hyvät 
kulmaukset, hieman löysät kyynärpäät, hyväksyttävä ylä- ja alalinja, liikkeessä hieman ahdas takaa, edestä kapea.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, NUO EH, NUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
22 months. Very nice type, nice head, correct bite, nice elegant neck. Open in elbows. Chest well developed, correct 
angulation in rear. Correct topline, too close in back when moving. Tail well set & carried. 
22 kuukautta. Oikein hyvää tyyppiä, hyvä pää, oikea purenta, hyvä elegantti niska. Löysät kyynärpäät. Rintakehä hyvin 
kehittynyt, hyvät takakulmaukset. Oikea ylälinja, liikkeessä taka-ahdas. Hyvä hännän asento ja -kanto. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO ERI 4 
Käsiteltävissä  
Enough masculinity, but could have a little bit more body. Well balanced body. High set ears, beautiful eyes. Good muzzle with 
correct bite. Well carried neck. Good topline and tail. Enough angulation in the front, but is a little weak in the pasterns. Well 
angulated behind. Good bones and feet. Moves with enough drive. Good coat.  
Riittävän urosmainen, mutta runkoa voisi olla enemmän. Hyvin tasapainoinen runko. Korkealle kiinnittyneet korvat, kauniit 
silmät. Hyvä kuono oikealla purennalla. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Riittävät kulmaukset edessä, mutta 
välikämmenet ovat hieman heikot. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu riittävällä draivilla. Hyvä turkki.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type dog with good head & expression. Jaw is a little off straight. Good neck and leg length. Good tail. Elbows could be 
tighter to body. Coat texture could be better. Moves well in profile but is a little narrow in rear. 
Hyväntyyppinen koira, jolla hyvä pää ja ilme. Leuka ei ole aivan suora. Hyvä kaula ja jalkojen pituus. Hyvä häntä. Kyynärpäät 
voisivat olla tiiviimmät. Turkin laatu voisi olla parempi. Liikkuu sivusta hyvin, mutta on hieman taka-ahdas. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva. Hyvä pää, kauniit korvat. Kyynärpäissä hieman löysyyttä. Hyvä häntä. Hyvät sivuliikkeet, 
mutta liikkuu ahtaasti takaa ja köyristää liikkeessä selkäänsä. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK2 SA PU3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very well coated male. Good definition. Well-placed eye. Good width of underjaw & chin. Good earset. Beautiful small ears. 
Elbow could be closer to chest. Conpling could be shorter. Good tailset. Tends to stand cow-hocked on table. Free, easy 
mover. 
Uros jolla karvapeite kehittynyt todella hyvin. Hyvä erottuvuus. Hyvin sijoittuneet silmät. Hyvä alaleuan leveys  ja leuka. Hyvä 
korvienkiinnitys. Kauniit pienet korvat. Kyynärpäät voisi olla lähempänä rintakehää. Lantio voisi olla lyhyempi. Hyvä 
hännänkiinnitys. Pöydällä seistessä taipumista pihtikinttuihin. Vapaat, helpot liikkeet.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO ERI, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maltillisen kokoinen, ryhdikäs uros, jolla kaunis siluetti rodulle. Sopivan kokoinen uroksen pää. Kauniit korvat, silmät, hyvä 
kuono-osa. Toinen ”alakulmuri” saisi olla isompi. Löysyyttä kyynärpäissä. Sopiva raajaluusto. Ihana ylälinja, häntä. Hyvät 
hapsut. Liikkuu takaa ahtaasti, sivulta hyvin. 
 
  



101	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Excellent bite. Correct eye. Good earset. Good topline. Good angulations & tail carriage. Deep & wide chest. 
Moves well. Good texture. 
Hyvä pää. Erinomainen purenta. Oikeat silmät. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset ja hännänkanto. Syvä 
ja leveä rintakehä. Liikkuu hyvin. Hyvä karvapeite. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v 2 kk sivukuvaltaan sopusuhtainen ja erittäin hyväntyyppinen nuori uros, jolla sopivat kulmaukset ja raajakorkeus ja riittävän 
suorat eturaajat. Tänään toivoisin vielä tilavuutta ja leveyttä runkoon ja vahvuutta ranteisin. Oikeanmallinen ja ilmeikäs nuoren 
uroksen pää. Kuono-osa saisi vahvistua ja etuhammasrivi tasaantua. Keskitummat silmät. Liikkuvaiset korvat. Riittävän 
ryhdikäs kaula. Liikkeessä jännittyneesti köyristyvä lanneosa saisi tiivistyä. Laadultaan erinomainen, rungonmyötäinen 
karvapeite. Mukava luonne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävät mittasuhteet, hyvä leveä purenta. Riittävän tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula, niukahko eturinta, 
melko etuasentoiset eturaajat. Riittävä rintakehä, melko jyrkkä lantio, mutta litteä häntä. Liikkuu kovin ahtaasti takaa, oikea 
askelpituus. Melko ulkonevat kyynärpäät. 
 
HOSWIN TALISMAN 46327/11 uros 
i. Shandita's Tru Finn e. Hoswin Leona 
kasv. Herala Miia, Vaasa 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 3 
Hyvä koko. Erinomaiset mittasuhteet. Hoikassa kunnossa. Urosmainen pää, jossa hyvä kallo-osa ja kuono. Hyvät korvat ja 
silmät. Hyvä purenta. Riittävä alaleuan leveys. Rintakehä tarvitsee lisää massaa. Kaunis häntä. Oikea karvanlaatu. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hieman kapeat takaliikkeet. Riittävä sivuaskel, leveät edestä. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI, AVK 2, SA, PU 3, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 years. Nice type, excellent head & expression. Correct bite, nice position of neck, open in elbows & front legs. Correct 
angulation in back legs, correct topline, tail well set & carried. Free mover. 
3 vuotias. Hyvä tyyppi, erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta, hyvä kaulan asento. Löysät kyynärpäät ja etujalat. Hyvät 
takakulmaukset, oikea ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI AVK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Lovely type. Lovely balanced head with nice eye and expression. Good chin. Good lift to ears. He has good bone and 
feet. Nice reach of neck. Topline just too soft behind withers. Excellent croup and tail. Angulation good front and rear. He has 
nicely balanced side case, just moves little loose in elbows towards. 
3 vuotta. Ihastuttavan tyyppinen. Ihanan tasapainoinen pää, jossa on hyvät silmät ja ilme. Hyvä leuka. Hyvä korvien kohotus. 
Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja liian pehmeä takaa. Erinomainen lantio ja häntä. Kulmaukset hyvät edestä 
ja takaa. Hyvin tasapainottunut sivulta, liikkuu hieman löysästi edestä kyynärpäistä.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI, AVK 3 
Hyvätyyppinen, hyvin esiintyvä uros. Hyvä korvienkiinnitys. Hyvä alaleuka. Hyvä kaula. Hieman lyhyt olkavarsi. Etuosa voisi 
olla voimakkaampi. Hyvä runko ja häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, löysästi edestä. Hyvä karva. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Kauniit korvat hapsuineen. Vahva selkä. Sopivasti runkoa. Hyvä takaosa. Kauniit liikkeet. 
Hyvässä turkissa. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska   AVO ERI 1 SA PU 2 SERT FI  MVA  
Käsiteltävissä 
Excellent proportions and outline. Proud head carriage. Excellent skull. Correct stop. Well developed muzzle. Strong lower jaw. 
Level back. Good forechest and angulations. Excellent bone and feet. Moves with style. Beautiful coat condition. 
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Kantaa päänsä ylväästi. Erinomainen kallo. Oikea otsapenger. Hyvin kehittynyt kuono-
osa. Vahva alaleuka. Tasainen selkä. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Erinomainen luusto ja tassut. Liikkuu tyylillä. Kaunis turkin 
kunto.  
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HOSWIN TIFFANY FI46328/11 narttu 
i. Shandita's Tru Finn e. Hoswin Leona 
kasv. Miia Herala, Vaasa 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO ERI, AVK 2, SA, PN 2, VARASERT 
Hyvänkokoinen, feminiininen, kaunisilmeinen narttu, jolla hyvä otsapenger ja oikein sijoittuneet korvat. Hyvä etuosa ja ylälinja. 
Toivoisin pidemmän rintakehän. Tänään hieman hoikassa kunnossa. Hyvä häntä ja takaraajat. Laadullisesti hieman pehmeä 
karvapeite. Hyvä ryhti. Liikkuu hyvin. 
 
HOSWIN ULJAS 51383/14 uros 
i. Vanessan Numana e. Hoswin Diva  
kasv. Miia Herala, Vaasa 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  PEK 2 
Oikeat rungonmittasuhteet omaava maskuliininen urospentu. Oikeailmeinen pää. Kauniisti kaareutuva alaleuka. Toivoisin 
hieman enemmän kaulaa. Kokoon sopiva runko- ja raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Oikealaatuinen, 
runsas pentukarva. Liikkuu hyvin takaa, lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeessä. Erinomainen käytös. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, PEN 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 months, big for age, good proportions. Nice type on head, correct bite, a bit open in elbows. Excellent chest development, 
correct angulation in rear legs, topline should be stronger. Tail well set & correct, free movement. Too much undercoat. 
8 kuukautta, iso ikäisekseen, hyvät mittasuhteet. Hyväntyyppinen pää, oikea purenta, hieman löysät kyynärpäät. Erinomainen 
rintakehä, oikeat takakulmaukset, ylälinjan tulee vahvistua. Oikea hännänkiinnitys ja –kanto, vapaat liikkeet. Liikaa pohjavillaa. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK1 SA PU2 SERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
10 months. Very nice type. Lovely eye and expression. Ears good size, well placed. He has nice reach of neck. At this time 
topline little soft behind withers. Excellent croup and tailplacement. Good bone and good feet. Presented in excellent coat con-
dition. He has nicely balanced side case, could be cleaner towards. 
10 kuukautta. Hyvä tyypiltään. Kauniit silmät ja ilme. Korvat hyvän kokoiset, hyvin sijoittuneet. Hyvä kaulan pituus. Tällä 
hetkellä ylälinja hieman pehmeä takaa. Erinomainen lantio ja hännän kiinnitys. Hyvä luusto ja hyvät jalat. Esitetty 
erinomaisessa karvapeitteessä. Hienosti tasapainottunut sivulta, voisi olla puhtaampi etuliike. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI, JUK 1, SA, PU 3, SERT 
Erinomainen tyyppi. Hyvät rungonmittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Ikäisekseen hyvin 
kehittynyt runko. Hyvä turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 1, SA, PU 4, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis, ilmeikäs pää. Vahva selkä. Hyvä rintakehä. Oikea-asentoiset raajat. Liikkuu hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
Excellent type. Very balanced built. Excellent attitude. Masculine head. Excellent shape of skull. Good stop. Neck of good 
length. Excellet tail carriage. Beautiful coat condition and texture. Good forechest. Moves freely with nice style. Nice character.  
Erinomainen tyyppi. Erittäin tasapainoisesti rakentunut. Erinomainen asenne. Urosmainen pää. Erinomainen kallon malli. Hyvä 
otsapenger. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen hännän kanto. Kaunis turkin kunto ja laatu. Hyvä eturinta. Liikkuu vapaasti 
kivalla tyylillä. Kiva luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI, JUK1, SA, PU1, SERT, ROP 
Mycket maskulin hane. Utmärkta proportioner. Välformad skalle med väl ansatta öron. Fina fransar. Vackra mörka, välformade 
ögon. Mycket fint nosparti. Tillräcklig haka. Mycket fin överlinje. Utmärkt svans, kropp, vinklar. Fina tassar. Rör sig med fint, 
raskt steg och härlig resning. Vacker päls. 
Erittäin maskuliininen uros. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo ja hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvät hapsut. 
Kauniit, tummat, hyvänmuotoiset silmät. Erittäin hyvä kuono-osa. Riittävä alaleuka. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen häntä, 
runko, kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella ja ihanalla ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN ERI, JUK 2, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikea sukupuolileima. Hieman leveä purenta, riittävän tummat silmät, oikein kiinnittyneet 
korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta, hieman etuasentoiset oikein kulmautuneet eturaajat, oikean mallinen 
rintakehä, riittävät takakulmaukset. Hyvä karva, oikea askelpituus ja ryhti. 
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Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 1 SA SERT  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
14 months. Excellent balance. Surfissed? daylight, excellent headline, good muzzle, excellent movement & carriage. 
14 kuukautta. Erinomainen tasapaino. Riittävän korkea, erinomainen päänlinja, hyvä kuono, erinomainen liike & kanto. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 kk. Moitteettomat mittasuhteet ja tyyppi. Hyvä pää. Hyvät silmät ja purenta. Hieman alhaalle kiinnittyneet korvat. Sopiva 
rintakehän vahvuus, hiukan niukka pituus. Erinomaiset kulmaukset. Voimakkaasti periksi antavat välikämmenet. Hyvät käpälät. 
Hyvä häntä. Runsas turkki. Vielä epävakaat etuliikkeet. Oikea askelpituus. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN ERI 2 SA VASERT 
Good width and depth of chin, correct bite, meoderate lenght of muzzle, good reach of neck, nice placement of shoulders. 
Correct quaters. Hi is sound in moving with good bone & feet with required positive movement. 
Hyvä leuan leveys ja syvyys, oikea purenta, keskipitkä kuono, hyvä kaulan ulottuvuus, kiva lapojen asento. Oikeat kulmaukset. 
Tasapainoinen liikkeessä, hyvä luusto ja jalat, riittävän varmat liikkeet.  
 
HOSWIN UNIIKKI 51387/14 narttu 
i. Vanessan Numana e. Hoswin Diva  
kasv. Miia Herala, Vaasa 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK2, KP 
Erinomaista tyyppiä oleva, feminiininen 6kk vanha, mittasuhteiltaan oikea narttupentu. Sopivankokoinen kallo. Erittäin kauniit 
silmät. Tumma pigmentti. Erinomainen ilme. Vahva, leveä alaleuka, jossa erinomainen syvyys. Kaunis ylälinja. Hyvä 
hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon nähden hyvä raajaluusto. Hyvänlaatuinen, lupaava 
karvapeite hapsuineen. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Ihana luonne. Lupaava. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  PEK 1, KP, ROP-PEN 
7 kk vanha. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä pää. Erittäin tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä hännänkiinnitys. 
Hyvä, matala kinner. Hyvä karvanlaatu. Hyvä luusto ja rintakehä ikäisekseen. Liikkuu reippaasti. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen PEK 2, KP 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, ryhdikäs narttupentu. Hyvin kehittynyt rungoltaan. Tyypillinen ilme. Hyvin asettuneet korvat. 
Hieman pitkä alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvät käpälät. Sopusuhtaiset kulmaukset. Ikään kuuluva 
karvapeite. Hyvät edestakaisliikkeet. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  JUN ERI 4 
Käsiteltävissä  
Feminine, good size and lenght. Excellent body. Relatively small head, with good eyes and ears. Muzzle is good lenght, 
acceptable wiz. Well carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Free mover. 
Good coat.  
Feminiininen, hyvä koko ja pituss. Erinomainen runko. Suhteessa pieni pää, jossa hyvät silmä ja korvat. Kuono on hyvän 
pituinen, hyväksyttävä ? Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja 
tassut. Vapaat liikkeet. Hyvä turkki.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI, JUK 3 
Kaunis, nuori narttu, jolla hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää. Erittäin hyvä kaula. Sopusuhtainen runko. Hyväasentoiset raajat. 
Lupaava turkki. Kaunis häntä. Erittäin hyvät liikkeet. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   JUN EH 2 
Käsiteltävissä  
Happy youngster. Good balance. Feminine head. Ears are a littel low set. Well laid shoulders, tight elbows. Topline developing 
well. Good frontangles. Tail well set, carried gaily. Good turn of stifle. Movement needs to settle. 
Iloinen nuorukainen. Hyvä tasapaino. Feminiininen pää. Korvat hieman alas kiinnittyneet. Hyvin asettuneet lavat, tiiviit 
kyynärpäät. Ylälinja kehittyy hyvin. Hyvät etukulmaukset. Hyvin kiinnittynyt häntä, jonka kantaa iloisesti. Hyvät polvikulmat. 
Liikkeiden tulee asettua.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN EH 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant bitch. Nice proportions. Feminine head. Muzzle is far too short. Well set ears. Good lenght of neck. Topline could be 
stronger. Lacks forechest. Decent bone, feet could be longer. Well angulated both ends. Well bodied. Silky coat. Could have 
more strenght on her movements. Nice temperament. 
Elegantti narttu. Miellyttävät mittasuhteet. Narttumainen pää. Kuono on aivan liian lyhyt. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaulan 
pituus. Ylälinja voisi olla vahvempi. Puuttuva eturinta. Kohtuullinen luusto, käpälät voisivat olla pidemmät. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa. Hyvä runko. Silkkinen turkki. Voisi saada lisää voimaa liikkeisiinsä. Miellyttävä luonne. 
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Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä JUN EH 
11 m. Bit small, good lenght of body. Very feminine head, shorter muzzle, deep stop. Sufficient bones, could be bit stronger. 
Lovely long neck. Topline needs time. Well set tail. Good ribcage for her age. Strong loin. I’d like to see better angulation 
behind. Excellent coat quality. Moves freely. Could have better body carriage in move.  
11 kk. Hieman pienikokoinen, hyvä rungon pituus. Erittäin narttumainen pää, lyhyempi kuono, syvä otsapenger. Riittävä luusto, 
voisi olla hieman vahvempi. Ihana pitkä kaula. Ylälinja tarvitsee aikaa. Hyvin asettunut häntä. Hyvä rintakehä ikäisekseen. 
Vahva lanne. Tahtoisin nähdä paremmat kulmaukset takana. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu vapaasti. Voisi kantaa itsensä 
paremmin liikkeessä.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   JUN ERI 4 
Käsiteltävissä 
Very feminine. Perfect size and substance. Nice broad underjaw with correct bite. Good stop and skull. Beautiful claws. Neck 
of correct length. A bit out of coat today. Good antulations. Nice tail set and carriage. Moves typical front and rear. Very happy 
temperament.  
Erittäin naisellinen. Täydellinen koko ja tasapaino. Kiva leveä alaleuka oikealla purennalla. Hyvä otsapenger ja kallo. Kauniit 
käpälät.  Oikean pituinen kaula. Hieman turkiton tänään. Hyvät kulmaukset. Kiva hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu tyypillisesti 
edestä ja takaa. Erittäin iloinen luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt typ och helhet. Ultrafeminin tik. Utmärkta proportioner. Vackert huvud och uttryck. Välburna öron med lovande 
behäng. Bra bett och pigment. Bra hals. Litet ostabilt rygg. Särskilt vacker svans. Bra kropp. Tillräckliga vinklar. Bra 
pälskvalitet. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvin kannetut 
korvat, joissa lupaavat hapsut. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä kaula. Hieman epävakaa selkä. Erityisen kaunis häntä. Hyvä 
runko. Riittävät kulmaukset. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
HOSWIN USVA 51386/14 narttu 
i. Vanessan Numana e. Hoswin Diva  
kasv. Miia Herala, Vaasa 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta PEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
7 Monate alte Hüdin, guter Kopf. Vorbiss. Gute Unterlinie, Oberlinie muss noch festigen. Winkelungen könnten besser sein. 
Seitsemän kuukautta vanha narttupentu. Hyvä pää. Alapurenta. Hyvä alalinja. Ylälinjan tulee vielä vakiintua. Kulmaukset 
voisivat olla paremmat.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, PEN 1, KP, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice type, excellent head & expression. Well-developed in chest. Straight front legs, good angulation in rear. Correct 
topline, tail well-set & carried. Free movement. 
Oikein hyvän tyyppinen, erinomainen pää ja ilme. Hyvinkehittynyt rintakehä. Suorat etujalat, hyvät takakulmaukset. Oikea 
ylälinja, hännänkiinnitys ja –kanto. Vapaa liike. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
10 months. Good size and shape. Attractive feminine head. Lovely eye and expression. Good raise to ears. Too strong in skull. 
Good front, bone and feet. Topline is pit soft behind withers. Stands slightly out at elbows. Angulations good front and rear. 
Moves well coming and going, balanced mover in profile. 
10 kuukautta. Hyvä koko ja muoto. Miellyttävä narttumainen pää. Ihanat silmät ja ilme. Hyvä korvien korkeus. Hieman vahva 
kallo. Hyvä edestä, luusto ja jalat. Ylälinja on hieman pehmeä takaa. Seisoo hieman kyynärpäät ulkona. Kulmaukset hyvät 
edestä ja takaa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, tasapainoiset sivuliikkeet.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI, JUK 4 
Erinomainen tyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Aavistuksen lyhyt kuono-osa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. 
Oikea hännänkiinnitys. Hyvin runsas turkki. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hieman lyhyt kuono-osa. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvin kulmautuneet, varma-asentoiset raajat. Hyvä 
häntä. Runsas turkki. Liikkuu hyvin. 
 
  



105	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kehittynyt narttu. Hieman raskas pää ja kapea alaleuka. Kaunis ilme. Hyvä ylälinja, häntä & kiinnitys. Hyvä luusto. Hyvä 
etu- ja takaosa. Vankka runko. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN EH 4 
Käsiteltävissä 
Above medium size. Long enough body. Nice dark eyes. Could have less stop. Excellent bite. Well carried ears. Needs more 
angulation. Could be more level topline. Good coat condition. Moves parallel in front. Friendly character.  
Yli keskikoon. Riittävän pitkä runko. Kivat, tummat silmät. Otsapengertä voisi olla vähemmän. Erinomainen purenta. Hyvin 
kannetut korvat. Tarvitsee enemmän kulmauksia. Ylälinja voisi olla tasaisempi. Hyvä turkin kunto. Liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä. Ystävällinen luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Kraftfull tik, men med bra proportioner. Bra skalle. Välburna öron. Mörka, litet runda ögon. Litet 
trång underkäke. Bra pigment. Fin överlinje. Mycket välkroppad. Kraftig benstomme. Goda vinklar. Bra pälskvalitet. Rör sig väl 
men litet tungt. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Vahva narttu, mutta hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Hyvin kannetut korvat. Tummat, 
hieman pyöreät silmät. Hieman kapea alaleuka. Hyvä pigmentti. Hyvä ylälinja. Erittäin hyvä runko. Vahva luusto. Hyvät 
kulmaukset. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin, mutta hieman raskaasti. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN ERI, JUK 1, SA, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Melko kapea alaleuka, turhan jyrkkä otsapenger. Kauniit tummat silmät, oikein kiinnittyneet 
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, täyteläinen eturinta. Riittävät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä. Voisi olla hieman 
tiiviimmässä kunnossa. Riittävät takakulmaukset. Oikea askelpituus ja ryhti. Hieman leveä edestä. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 kk. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. Voimakas rintakehä. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Liikunta hieman raskasta. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   JUN ERI 3 
Good head & expression, correct bite, good width & depth of chin. Well placed shoulders. Good ?? body, good angulation. 
Sound movement away & towards. Shows good balance in profile & movement.  
Hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvin asettuneet lavat. Hyvä ?? runko, hyvät kulmaukset. 
Tasapainoiset taka- ja etuliikeet. Hyvä tasapaino sivukuvassa ja liikkeessä.  
 
HOSWIN WILLIAM 35152/15 uros 
i. P’Zazz Never Say Never e. Hoswin Xelina 
kasv Herala Miia, Vaasa 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK1, KP, VSP PENTU 
Hane med bra proportioner. Välformad skalle. Utmärkt öron. Mörka, välformad ögon. Bra haka. Fin överlinje. Väl ansatt svans. 
Mycket bra kropp och vinklar. Rör sig med fint, raskt steg. Fina tassat. Bra päls. Mycket trevligt temperament. 
Uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Erinomaiset korvat. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä alaleuka. 
Hyvä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Hyvät käpälät. 
Hyvä turkki. Erittäin miellyttävä luonne. 
 
HOSWIN WIONA 35151/15 narttu 
i. P’Zazz Never Say Never e. Hoswin Xelina 
kasv Herala Miia, Vaasa 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK- 
5 månader tik med bra proportioner. Välformad skall. Välplacerade öron. Mörka, välformade ögon. Fin haka. Mycket fin 
överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp för åldern. Utmärkta vinklar. Fina tassar. Rör sig med fint, raskt steg. Bra päls. Mycket 
trevligt temperament. 
5 kk narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä 
alaleuka. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä runko ikäiselleen. Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä, reippaalla 
askeleella. Hyvä turkki. Erittäin miellyttävä luonne. 
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HOSWIN XENIA 55886/12 narttu 
i. Toyway Xolpo e. Hoswin Diva 
kasv Herala Miia, Vaasa 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO EH 
Kookas. Pitkä runko. Kokoon sopiva luusto. Vahva, narttumainen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Melko voimakas 
alapurenta. Kapea alaleuka. Vain neljä alaetuhammasta. Hyvä rintakehä. Pitkä lanneosa. Oikea karva, kaunis häntä. 
Hyväasentoiset eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. Palkintosija määräytyy 
alaetuhampaista. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO EH 
Hyvänkokoinen, rungonmittasuhteiltaan hieman pitkähkö narttu. Lanneosa saisi olla lyhyempi. Hieman raskaat korvat. 
Toivoisin hieman feminiinisemmän ilmeen. Hyvä alaleuka. Olkavarsi voisi olla viistompi. Oikeanlaatuinen karvapeite.Liikkuu 
hyvin sivulta. Miellyttävä käytös. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI, AVK 2, SA, PN 3, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2,5 years. Correct type, fenimine head, correct bite. Nice position of neck. Well developed chest. Correct angulation in back 
legs. Nice topline, tail well set & carries. Nice movement. 
1,5 vuotias. Oikea tyyppi, feminiininen pää, oikea purenta. Hyvä kaulan asento. Hyvin kehittynyt rintakehä. Oikeat 
takakulmaukset. Hyvä ylälinja, hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä liike. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä, hyvä häntä. Oikea-asentoiset raajat. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin. Kantaa itsensä hyvin 
liikkeessä. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO EH  
Käsiteltävissä 
Good proportions. Could be in more firrm condition. Nice dark eyes. Too deep stop and round skull. Good muzzle. Well carried 
head. Good bone and feet. Good coat condition. Free movement. Good character.  
Hyvät mittasuhteet. Voisi olla kiinteämmässä kunnossa. Kivat tummat silmät. Liian syvä otsapenger ja pyöreä kallo. Hyvä 
kuono. Hyvin kannettu pää. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä turkin kunto. Vapaat liikkeet. Hyvä luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Rejäl men feminin tik. Tilltalande huvud. Slarviga öron. Litet trångt underkäke med fyra incisiver. 
Litet runda ögon. Fin topline. Visas i högt hull. Välvinklat. Fina tassar. Päls ej i full blom. Mycket välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Reilu, mutta feminiininen narttu. Miellyttävä pää. Huolimattomat korvat. Hieman ahdas 
alaleuka, jossa neljä etuhammasta. Hieman pyöreät silmät. Hyvä ylälinja. Esitetään ylipainoisena. Hyvin kulmautunut. Hyvät 
käpälät. Ei täydessä turkissa. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, vankka luusto, melko ”ronski” narttu. melko kapea alaleuka, jossa 4 etuhammasta. Hyvät silmät, korvat, 
kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. Voimakas rintakehä, jota lievä pulskuus korostaa. Ok takakulmaukset, 
aavistuksen alas kiinnittynyt häntä. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Good ribcage. Good head type. Good movement. I would prefer a little more leg and the skull is little too domed. 
3 –vuotias. Hyvä rintakehä. Hyvä pääntyyppi. Hyvä liike. Haluaisin hieman enemmän raajakorkeutta ja kallo on hieman liian 
kupumainen. 
 
INDIRA 37987/13 narttu 
i. Ruskaturkin Cief King e. Pekdoro's Dorona La 
kasv. Kaappola Minna, Kempele 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia NUO ERI, NUK 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Correct head. Good neck. Strong topline. Good tail. Correct in front. Good angulation, good movement. 
Oikean kokoinen. Oikeanlainen pää. Hyvä kaula. Vahva ylälinja. Hyvä häntä. Oikeanlainen etuosa. Hyvät kulmaukset, hyvät 
liikkeet.  
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Pello 21.2.2015, Soile Bister, NUO-ERI, NUK-2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Sopivan kokoinen vahvarunkoinen feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Varsin hyvä ylälinja. Melko voimakas 
otsapenger. Kuono ok. Toivoisin paremman ilmeen. Hieman paksu kaula. Hyvät kulmaukset. Hieman käyrät kyynärvarret. 
Häntä ok. Oikea silkkinen karva. Saisi edestä liikkua yhdensuuntaisemmin. Olisi edukseen hoikempana. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Utmärkt typ. Goda proportioner. Mycket typiskt huvud och uttryck. Exemplariskt bett. Något kort hals. Mycket välkroppad. 
Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga, lediga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet.Erittäin tyypillinen pää ja ilme. Esimerkillinen purenta. Hieman lyhyt kaula. Erittäin hyvä 
runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat, vapaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI, NUK 2, SA 
Hyvätyyppinen, hyväkokoinen. Kaunis pää. Erittäin tummat silmät. Hyvä kuonon pituus ja kallo. Hyvä eturinta. Suora, vahva 
selkä. Hyvät kulmaukset. Oika hännänkiinnitys ja karvanlaatu. Liikkuu vauhdikkaasti, hyvällä työnnöllä, vielä hieman ahtaasti 
takaa. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI AVK1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Excellent in size. Correct head and expression. Correct bite. Deep in chest. Good in front. Correct backline. Very good movement 
and temperament. 
2 vuotta. Erinomainen kooltaan. Oikeanlainen pää ja ilme. Oikeanlainen purenta. Syvä rinnasta. Hyvä edestä. Oikeanlainen selkälinja. 
Todella hyvä liike ja luonne. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI, AVK 3 
Melko lyhytrunkoinen narttu, jolla hyvä pää. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.Vankka runko. Oikea hännänkiinnitys. 
Hyvänlaatuinen karva. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO ERI 2 
Käsiteltävissä 
2 yrs. Very nice modell. Beautiful head & expression. Enough angulated. Too heavy body. Correct tailset. Moves well. Nice 
temperament. Could be in better coat condition. 
2 v. Erittäin kivan mallinen. Kaunis pää ja ilme. Riittävät kulmaukset. Liian raskas runko. Oikea hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin. 
Kiva luonne. Turkin kunto voisi olla parempi.  
 
INGEFAL’S BABY DOWNGOBLIN 41574/04 narttu 
i. Yotisha's Shere Khan e. Arundina Does It Matter 
Kasv. Corenius Päivi, Otalampi 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Reslig dam, 11 år. Fina proportioner. Nätt huvud. Bra öron & ögon. Raka fina fram. God hals & skuldra. Bra bröstkorgs djup & 
längd. Svansen lite lågt ansatt & mycket kort. Lite knapp i knä & hasvinkel. Rör sig lite bredal i fronten med tillräckligt steg på 
grund av sin knappa vinklar. 
Reilu narttu, 11 vuotta. Hienot mittasuhteet. Sievä pää, Hyvät korvat ja silmät. Suorat hienot edestä. Hyvä kaula ja lapa. Hyvä 
rintakehän syvyys ja pituus. Hieman alas kiinnittynyt häntä joka on erittäin lyhyt. Hieman niukat polvi ja kinnerkulmat. Liikkuu 
leveästi edestä riittävällä askeleella niukista kulmauksista johtuen. 
 
 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VET EH, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11-vuotias kovin voimakasrunkoinen veteraani, joka tänään hyvin karvattomassa kunnossa. Sopiva raajaluusto. Hyvät puhtaat 
hampaat. Hieman taka-asentoinen häntä. Miellyttävät liikkeet. Karvattomuus häiritsee. Esitetään hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VET ERI 4 
11 years. Good lookin bitch with a nice head. Good underjawn. Still hungry. Topline is not straight enough. Very good tail. Good 
forechest, good ribs. Good angulations. Needs more coat. Movement could be better.  
11 vuotta. Hyvältä näyttävä narttu, jolla kiva pää. Hyvä alaleuka. Yhä nälkäinen. Ylälinja ei ole riittävän suora. Erittäin hyvä 
häntä. Hyvä eturinta, hyvät kylkiluut. Hyvät kulmaukset. Tarvitsee enemmän turkkia. Liikkeet voisivat olla paremmat.  
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INKERELLIN AURELIA FI56127/14 narttu 
i. Minessan Columbo e. Ziestan Kimora 
kasv. Tiina Sallinen, Vihtari 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Reippaasti esiintyvä, 7 kk nuori uros. Koon ylärajoilla. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat. Silmät hieman vuotavat tällä hetkellä. 
Alaleuka voisi olla leveämpi. Tasapainoisesti kulmautunut. Rintakehä voisi olla hieman leveämpi. Hyvä häntä, hyvä karvapeite. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen PEK3, KP 
Rungoltaan hyvin kehittynyt narttupentu hieman takakorkeassa vaiheessa. Kaunisilmeinen pää. Hyvä täyteläinen kuono-osa. 
Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Hyvä eturinta. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin takaa, 
hieman kauhoen edestä. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, PEN3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
8 months old. She well up to size. Has nicely balanced head with excellent chin. Nice eye and expression, good lift to ears. 
She has good bone, good feet. Topline just little soft at this time. Angulations good front and rear. She has lovely balanced 
side case. 
8 kuukautta. Hyvä kokoisekseen. Hyvin tasapainoinen pää jossa on erinomainen leuka. Hyvät silmät ja ilme, hyvä korvien ko-
hotus. Hänellä on hyvä luusto, hyvät käpälät. Ylälinja on vain hieman pehmeä tällä hetkellä. Kulmaukset hyvät edestä ja ta-
kaosasta. Kauniin tasapainoinen sivulta. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
9 months old. Quite strong for her age. Slightly low on leg. Head could be smaller. Lovely expression. Rich muzzle, lovely chin. 
Good neck, topline and tailset. Good bone, feet could be longer. Well angulated front and rear. Moves sound from all angles. 
Excellent temperament. 
9 kuukautta vanha. Melko vahva ikäisekseen. Hieman matalaraajainen. Pää voisi olla pienempi. Ihana ilme. Runsas kuono, 
ihana leuka. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä luusto, käpälät voisivat olla pidemmät. Hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa. Liikkuu tasapainoisesti joka suunnasta. Erinomainen luonne.  
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä JUN ERI 1 SA PN2 SERT 
9 m. Very nice female. Excellent size & body proportions. Very nice outline. Nice feminine head. Well set ears. Dark eyes. 
Correct front. Elegant neck. Straight back. Strong loin. Well set tail. Excellent ribcage. Nice forechest. Excellent coat quality. 
Moves easy with style. Nice temperament.  
9 kk. Erittäin miellyttävä narttu. Erinomainen koko & rungon mittasuhteet. Hyvin miellyttävät ääriviivat. Miellyttävä narttumainen 
pää. Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Oikea etuosa. Elegantti kaula. Suora selkä. Vahva lanne. Hyvin asettunut häntä. 
Erinomainen rintakehä. Hyvä eturinta. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu helposti tyylillä. Miellyttävä luonne.  
 
INKERELLIN LYDIA FI40176/14 narttu 
i. Tashi-Gong Silhouette e.Ziestan Thyra 
kasv. Tiina Sallinen, Vihtari 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia  PEK 2 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine, excellent type. Correct size. Nice head. Excellent forehead. Correct top. Beautiful expression in eyes. Correct size 
but a bit narrow muzzle. Must be wider sizerline. Enough strong topline. Excellent tailset. Must be more pararrel in behind. 
Excellent coat structure and volume. Nice temperament. 
Feminiininen, erinomainen tyyppi. Oikea koko. Kiva pää. Erinomainen eturinta. Oikea ylälinja. Kaunis ilme silmissä. Oikea 
koko, mutta hieman kapea kuono. Pitäisi olla leveämpi hammasrivi. Riittävän vahva ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. 
Pitäisi olla yhdensuuntaisempi takaa. Erinomainen turkin rakenne ja määrä. Kiva luonne.  
 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  JUN EH, JUK 2   
11 kk, reippaasti esiintyvä. Rungoltaan ikäisekseen hyvin kehittynyt. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Riittävä lihaskunto. Vajoaa tänään turhan paljon lavoistaan. Hyvä häntä. Hyvä kallo-osa. Alaleuka voisi olla 
leveämpi ja kirsu isompi. Kauniit, tummat silmät. Liikkuu tänään pylly pystyssä, edestä hyvin. 
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Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
1 year. Good size and shape. Attractive feminine head. Nice eye and expression. Ears well placed. Nice reach of neck. Topline 
too soft at this time. Good croup and tailplacement. She’s excellent coming and going. Nicely balanced side case, just looses 
topline. 
1 vuotta. Hyvä koko ja muoto. Miellyttävä narttumainen pää. Hienot silmät ja ilme. Korvat hyvin asettuneet. Hyvä kaulan pituus. 
Ylälinja pehmeä tällä hetkellä. Hyvä lanne ja hännänkiinnitys. Erinomaiset etu- ja takliikkeet.  Kivan tasapainoiset  sivuliikkeet, 
menettää vain ylälinjan. 
 
IRUZKAN ALMAZ FI28075/13 uros 
i. Finriikan Roberto e. Tahvontöllin Blacki 
kasv. Kynäkoski Irma, Varpaisjärvi 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia NUO-EH, NUK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine. Medium sized. Typical body format. Enough expressive head. Must have better proportions in skull and muzzle. 
Enough expressive eyes. Good topline and tailset. Enough __ forechest. A bit short breast bone. Enough good movements. 
Front excellent, behind excellent. Excellent temperament. Good coat structure, enough volume. 
Feminiininen. Keskikokoinen. Tyypillinen rungon malli. Riittävän ilmeikäs pää. Pitäisi olla paremmat kallon ja kuonon 
mittasuhteet. Riittävän ilmeikkäät silmät. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt rintalasta. Riittävän 
hyvät liikkeet. Etuosa erinomainen, takaosa erinomainen. Erinomainen luonne. Hyvä turkin rakenne, riittävä määrä.  
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO EH, AVK 3 
Very good type. Very feminine. Excellent size. Good skull. Muzzle could be better cushioned. Good neck. Topline could be 
more stabile. Good tail. Enough chest. Good angulations. Presentation and movement needs to improve. Front paws turn out. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvin feminiininen. Erinomainen koko. Hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt. Hyvä kaula. 
Ylälinja voisi olla vakaampi. Hyvä häntä. Riittävä rinta. Hyvät kulmaukset. Esiintymisen ja liikkeiden pitää kehittyä. Etutassut 
kääntyvät ulospäin.  
 
IRUZKAN ALONZO FI28073/13 uros 
i. Finriikan Roberto e. Tahvontöllin Blacki 
kasv. Kynäkoski Irma, Varpaisjärvi 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO ERI, AVK 2 
Masculine. Excellent bones. Excellent head and expression. Wide under jaw. Perfect bite. Good neck. Level back. Excellent 
fore chest. Ribcage could be longer. Well angulated from both ends. Good movement. 
Maskuliininen. Erinomainen luusto. Erinomainen pää ja ilme.Leveä alaleuka. Täydellinen purenta. Hyvä kaula. Tasainen selkä. 
Erinomainen eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät liikkeet. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO H 
2 vuotias, vahva, maskuliininen uros. Voimakas, urosmainen pää. Turhan jyrkkä otsapenger. Hieno purenta ja leveät leuat. 
Hyvä kaula. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Rintakehä saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Voimakas luusto. Polvikulma 
saisi olla selvempi. Hyvä karvanlaatu. Liikkeessä hieman takakorkea ja lanneosa korostuu. Liikkuu kapeasti edestä, takatyöntö 
saisi olla voimallaampi. Miellyttävä, terhakka käytös. Tarvitsee aikaa tasapainottuakseen. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO EH, AVK 2 
Hyvänkokoinen, vahva uros. Melko hyvämuotoinen, maskuliininen pää. Hyvä purenta. Hieman pystyt lavat. Vahva raajaluusto. 
Hieman pitkä lanne. Hyväasentoinen häntä. Hieman lyhyt taka-askel. Esiintyy reippaasti. Voisi liikkua ryhdikkäämmin. 
Oikealaatuinen turkki. 
 
ISHAVSKYSTEN'S CHACCO CHUBBY NO55551/09 uros 
i. Sol-Wa-Dalen's Moska e. Sol-Wa-Dalen's Ninni Cristel 
kasv. Turunen Maarit, Norja 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO T 
Käsiteltävissä 
Nice size. Coat too much tanning of which is not typical for the breed. Good size of head, a bit round in eye, missing his typical 
cushioning. Bite could be better. Very heavy in ribs. Nice legs and feet. Hind angulations could be stronger. Tailset ok, but 
shape of tail should be more curved. Disturbing sound of breeding. Moves well.  
Kiva koko.?????? Hyvä pää koko, hieman pyöreät silmät, puuttuu tyypillinen täyteläisyys. Purenta voisi olla parempi. Erittäin 
raskas rintakehä. Kivat jalat ja tassut. Takakulmaukset tulisi olla vahvemmat. Hännän kiinnitys ok, mutta muoto pitäisi olla 
kaarevampi. Häiritsevä rodun tasapaino. Liikkuu hyvin. 
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ISHAVSKYSTEN´S ESTEE LAUDER NO31220/15 narttu 
i. Ishavskysten’s Charlie Chaplin e.Vinterhavens Juliette 
kasv. Turunen Maarit, Norja 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, PEN 4, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful head & expression with excellent ears and good chin. Would prefer a little more length of leg and topline needs to 
settle a little. Very nice free, active movement with nice carriage. 
Kaunis pää ja ilme, jossa erinomaiset korvat ja hyvä leuka. Toivoisin hieman enemmän pituutta jalkoihin ja ylälinjan tulee 
vahvistua. Hyvä, vapaa ja aktiivinen liike, jossa kantaa itsensä kauniisti. 
 
JATIBIN DON TIMI 27491/11 uros 
i. Bendafeims Valentino e. Flametail Fiina Jatibin 
kasv.  Latva Jaana, Saarenkylä 
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, AVO EH, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vahvaluustoinen, etumatala uros. Selvä sukupuolileima. Voimakaspiirteinen hieman leveäkalloinen pää, hyvät korvat ja silmät. 
Hyvä kaula ja selkä, nouseva lanne, korostunut lantio. Selälle kiertyvä häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu takaa 
ahtaasti, edestä löysästi. Liikkeessä etumataluus korostuu. Hyvä karvanlaatu. 
 
KASTANJAN DISABELL 20091/07 narttu 
i. Arundina Oh No How Parti e. Lecibsin Queenie 
kasv. Riitta ja Timo Laine, Pori 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET ERI, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Would like the head a little wider, a little too fine in type. Would like the forechest more developed. Good topline. Good tail set. 
A little lazy in the movement. 
Toivoisin hieman leveämmän pää, hieman liian kevyt. Toivoisin kehittyneemmän eturinnan. Hyvä ylälinja. Hyvä 
hännänkiinnitys. Hieman laiska liikkeessä. 
 
KATHAEL'S ARCTIC ICE JEWEL FI54527/12 uros 
i. Vanessan Riwaldo e. Fjordneck Blue Leonella 
kasv. Hanne Paakala, Savero 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK 1 
Sopusuhtaisesti rakentunut, selvän sukupuolileiman omaava uros. Turhan pitkä lanneosaltaan. Hyvä, täyteläinen kuono-osa. 
Kauniit silmät. Hyvin asettuneet korvat. Melko voimakas kallo-osa. Erittäin hyvä eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset ja käpälät. 
Hyvä ylälinja ja käpälät. Hyvät takaliikkeet. Voisi liikkua edestä paremmin. Hyvät sivuliikkeet. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong male. Head is too big and too strong. Nice expression. Good muzzle. Well set ears. Medium long neck. Topline could 
be stronger, too high on the rear. Decent bodied. Good bone, excellent feet. Well angulated both ends. Could be more 
effortless when moving. Not in the best coat condition. Super temperament. 
Vahva uros. Pää on liian iso ja raskas. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kuono. Hyvin asettuneet korvat. Keskipituinen kaula. Ylälinja 
voisi olla vahvempi, liian korkea edestä. Kohtuullinen runko. Hyvä luusto, erinomaiset käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa. Voisi liikkua vaivattomammin. Turkki ei ole parhaassa kunnossa. Loistava luonne. 
 
KATHAEL'S COME AND TOUCH FI45683/14 narttu 
i. Snowmuzzles Diomedes e. Fjordneck Vanilla Blossom 
kasv. Paakala Hanne, Savero 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia PEK 1, KP, ROP-PEN 
Good sized feminine with very good head. With excellent bite. Very well balanced body with strong topline and very good 
tailset. Excellent front and rear angulations. Moves a little close behind. Sidegait very nice. 
Hyvän kokoinen, feminiininen, erittäin hyvä pää. Erinomainen purenta. Erittäin hyvä rungon tasapaino, vahva ylälinja ja erittäin 
hyvin asettunut häntä. Erinomaiset etu ja takakulmaukset. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, erittäin hyvät sivuliikkeet. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN ERI, JUK 4 
9 KK. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Narttumainen pää. Hyvä kallo-osa. Lyhyt, vahva kuono. Tummat silmät. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Ikäisekseen hyvä luusto ja käpälät. Vielä pentumainen ja pentuturkissa. Liikkuu reippaasti, saisi olla 
enemmän takatyöntöä. 
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Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
1 y. Still needs more time. Nice outline. Correct feminine head. Bit low set ears. Level bite. Correct front. Bones could be 
stronger. Very nice topline. Well set tail. Nice forechest. Could have bit more substance. Correct angulation. Dog is not show 
condition today. Moves freely, bit close. Nice temperament. 
1 v. Tarvitsee vielä aikaa. Miellyttävät ääriviivat. Oikeanlainen narttumainen pää. Hieman matalalle asettuneet korvat. 
Tasapurenta. Oikea etuosa. Luusto voisi olla vahvempi. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvä eturinta. Voisi olla 
hieman massakkaampi. Oikeat kulmaukset. Koira ei ole näyttelykunnossa tänään. Liikkuu vapaasti, hieman ahtaasti. 
Miellyttävä luonne. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  JUN EH 
Käsiteltävissä 
Perfect size and substance. Very feminine. Very nice expression. Very sound mouth but a bit long in foreface. Beautiful front 
legs. Shown in bikini today. Nice angulations, good tailset. Moves a bit close behind, acceptable in front. She has a lot of 
attitude, but it will suite her better with coat.  
Täydelline koko ja tasapaino. Erittäin naisellinen. Erittäin kiva ilme. Erittäin oikea suu, mutta hieman pitkä kuono. Kauniit 
etujalat. Esiintyy bikineissä tänään. Kivat kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys. Liikku hieman ahtaasti takaa, hyväksyttävästi 
edestä. Sillä on paljon asennetta joka sopii sille paremmin kun on paremmassa turkissa.  
 
KATIMON TASHA 39001/12 narttu 
I. Down-Goblin Fernando e. Katimon Tirlittan 
Kasv. Kanninen Katariina, Hämeenlinna 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VAL ERI VAK 3 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Good earset. Well shape eye, excellent pigmentation. Good mouth and chin. 
Would prefer a little more develop in forechest and slightly longer ribcage. Excellent topline and tailset. Lovely bone. Positive 
mover. Excellent coat texture. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijainti. Hyvän muotoiset silmät, erinomainen 
pigmentti. Hyvä suu ja alaleuka. Toivoisin hieman kehittyneemmän eturinnan ja hiuk an pitemmän rintakehän. Erinomainen 
ylälinja ja hännän kiinnitys. Ihastuttava luusto. Positiivinen liikkuja. Erinomainen turkinlaatu. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VAL-ERI, VAK-1, SA, PN-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä eturinta ja tassut, hyvä ylälinja ja häntä. Lyhyt rintalasta, melko 
vankkarunkoinen. Hyvä kallo ja korvat, tummat silmät, täyteläinen kuono-osa. Alaleuka voisi olla leveämpi. Liikkuu reippaasti 
hyvällä askeleella. Hieman löysyyttä edessä. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice feminine head, good front, level topline, good tailset, could have a shade longer body and better let down hocks, sound 
behind, I'd like firmer front action.  
Kiva feminiinen pää, hyvä etuosa, tasainen ylälinjak, hyvä hännän kiinnitys, voisi olla aavistuksen pidempi runko ja kintereet 
vois olla alempana, oikea takaa, toivoisin tiiviimmän etuliikkeen.  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva VAL ERI, VAK1, SA, PN2 
Erittäin näyttävä koira. Kaunis narttumainen pää. Erinomainen ilme. Oikea purenta. Erinomainen ylälinja ja eturinta. Lyhyehkö 
rintalasta. Riittävät kulmaukset. Erinomainen liike. Erinomainen karva. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB 
Sopusuhtaisesti rakentunut. Ryhdikäs narttu. Hyvät mittasuhteet. Täyteläinen kuono-osa. Hyvin asettuneet korvat. Kaunis 
ylälinja ja hyvä häntä, eturinta ja käpälät. Oikealaatuinen karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin takaa, hieman kapeat 
etuliikkeet. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 3, SA 
3 years. Excellent show condition. Beautiful head. Nice level body. Good front. Nice topline. High quality coat. Correct 
angulations and movement. Well presented. 
3 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Kaunis pää. Hyvä, tasainen runko. Hyvä etuosa. Hyvä ylälinja. Korkealaatuinen 
turkki. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK1, SA, PN2 
Kaunislinjainen, ryhdikäs narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat. Tyypillinen ilme. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä 
eturinta. Oikea-asentoiset eturaajat. Hyvä karvapeitteen laatu. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin edestä ja takaa. 
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Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  VAL ERI 1 SA PN 2 
Käsiteltävissä  
Feminine, beautiful balance. Excellent body. Well balanced head. Well carried ears, good eyes. Excellent muzzle. Proudly 
carried neck. Good topline and tail. Well angulated with good bones and feet. Free mover. Good coat.  
Feminiininen, kaunis tasapaino. Erinomainen runko. Hyvin tasapainoinen pää. Hyvin kannetut korvat, hyvät silmät. 
Erinomainen kuono. Ylpeästi kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset hyvällä luustolla ja tassuilla. Vapaat 
liikkeet. Hyvä turkki.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI, VAK 2, SA, PN 2, VARACACIB 
Erinomainen narttu. Hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää. Erinomainen kaula. Sopusuhtainen runko. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin 
kulmautuneet raajat. Erinomainen karvapeite ja häntä. Erinomainen sivuliike. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI 1 SA PN2 
Käsiteltävissä 
Very charming and feminine bitch of high quality. Extremely nice head. Acceptable bite. Nice broad underjaw. Perfect skull and 
stop. Typical correct front legs. I would like her a fracture longe compare to high with a bit more angulation in knee. Nice hind 
movements, acceptable front movements. Shows with a lot of self confidence.  
Erittäin viehättävä ja naisellinen narttu korkeaa laatua. Todella kiva pää. Hyväksyttävä purenta. Kiva leveä alaleuka. 
Täydellinen kallo ja otsapenger. Tyypilliset etujalat. Toivoisin aavistuksen pidemmän verrattuna korkeuteen ja hieman 
enemmän polvikulmauksia. Kivat takaliikkeet, hyväksyttävät etuliikkeet. Esiintyy suurella  itseluottamuksella.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely size and proportions. Good leg length. Needs a little more angulation. Very good feet. Lovely head type. Movement on 
both ends can be stronger. 
Ihana koko ja mittasuhteet. Hyvä raajapituus. Tarvitsee hieman enemmän kulmauksia. Erittäin hyvät käpälät. Ihana pään 
tyyppi. Liike molemmissa päissä voisi olla vahvempaa. 
 
KATIMON TIAGO 38999/12 uros 
I. Down-Goblin Fernando e. Katimon Tirlittan 
Kasv. Kanninen Katariina, Hämeenlinna 

Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice size, well-balance, active & alert, good overall shape, masculine head, wish his eyes more oval, very sound behind, 
not so firm in front action, side gait looks good.  
Erittäin kiva koko, hyvä tasapaino, aktiivinen ja valpas, kaikin puolin hyvän mallinen, urosmainen pää, toivoisin ovaalimma 
silmät, erittäin tasapainoinen takaa, ei niin tiivis etuliike, sivuaskellus näyttää hyvältä.  

Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 4, SA, PU 4 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, ryhdikäs uros. Hyvä, täyteläinen kuono-osa. Hieman pitkä alapurenta. Hyvin asettuneet 
korvat. Hieman pyöreät silmät. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvät käpälät. Sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi. 
Hyvät takaliikkeet, saisi liikkua paremmin edestä. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Hyvä urosmainen pää. Tummat silmät. Oikea ilme. Lyhyt, vahva kuono-osa. Erinomainen 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä rinnan pituus, syvyys ja leveys. Kaunis karva, oikea temperamentti. Liikkuu vauhdikkaasti 
hyvällä takatyönnöllä. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI,  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Urosmainen, ryhdikäs, tasapainoinen. Hyvä uroksen ilme. Kaunis ylälinja, häntä ja hyvä raajaluusto. Saisi askeltaa edestä 
vakaammin. Liikkuu hyvin, upea turkki. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  VAL ERI 2 SA PU3 
Käsiteltävissä 
Masculine male, nice size. Perfect expression, nice skull. Nice underjaw, good mouth. Acceptable front legs. Beautiful coat. 
Nice angulations, good feet. Nice moving behind, acceptable in front. Shows very well. A bit flat tailcarriage.  
Urosmaine, kiva koko. Täydellinen ilme, kiva kallo. Kiva alaleuka, hyvä suu. Hyväksyttävät etujalat. Kaunis turkki. Kivat 
kulmaukset, kivat jalat. Liikkuu kivasti takaa, hyväksyttävästi edestä. Esiintyy erittäin hyvin. Hieman litteä hännän kanto.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Lovely sized, proportions. Excellent condition. Good head type. Ears little heavy. Front movement could be better. 
3 –vuotias. Ihana koko, mittasuhteet. Erinomainen kunto. Hyvä pään tyyppi. Vähän raskaat korvat. Etuliike voisi olla parempi. 
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Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 V. Järeä kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Voimakas pää. Hyvät silmät, korvat, purenta. Voimakas rintakehä. Järeät raajat. 
Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Hyvä turkki. Erittäin voimakkaasti sisäkierteiset etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
KATIMON VERDI 20151/11 uros 
i. Miliisin Trans-Am e. Down-Goblin Felicity 
kasv. Kanninen Katriina, Hämeenlinna 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä, ryhdikäs ja reippaasti liikkuva uros. Erinomaiset kulmaukset, raajaluusto ja tilava runko. Ilmeikäs, 
tummasilmäinen pää. Leveä kuono. Hiukan laskeva kuononselkä ja hieman haalistunut kirsupigmentti. Erinomainen 
hampaisto. Oikea-asentoiset, liikkuvaiset korvat. Ryhdikäs kaula. Kiinteä yläosa. Hyvin kannettu häntä ja lihaksikkaat reidet. 
Sopiva eturinnan leveys. Toivoisin hieman kestävämmät ranteet. Laadultaan erinomainen karvapeite ilman liioittelua. 
 
KATIMON YOKERI FI43062/14 uros 
i. Down-Goblin Fernando e Katimon Karena 
kasv. Katriina Kanninen, Hämeenlinna 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK2, KP 
Erittäin hyväntyyppinen, 8kk vanha urospentu. Maskuliininen pää. Hyvä pigmentti. Erinomainen purenta ja alaleuka. Kaunis 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Kyynärpäissä vielä löysyyttä. Vahva raajaluusto. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin 
runsas, oikeanlaatuinen karvapeite. Liikkuu sivulta hyvin, etuliikkeissä vielä löysyyttä. Ihana luonne. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva PEK1, KP, ROP PENTU 
Erittäin urosmainen. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen kallo. Erinomainen kaula ja ylälinja. Rintakehä hyvin kehittynyt 
ikäisekseen. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Erinomainen karva ikäisekseen. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI, JUK 4 
Hyvin rakentunut, vahva, nuori uros. Hieman pyöreä kallo-osa. Kaunis kaula. Erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat. Runsas 
turkki. Hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kookkaampi, mutta kokoon nähden sopusuhtainen. Hyvä ryhti, kauniit ääriviivat rodulle. Urosmainen pää, jossa liian 
pyöreät nappisilmät häiritsevät ilmettä. Riittävä eturinta tämän ikäiselle. Kyynärpäissä löysyyttä mikä näkyy etuliikkeessä. 
Takaliike hyvä. Sivulta liikkuu hyvin. Kaunis näyttelykunto ja turkki. 
 
KIAPRI APRILLIA ALEXA FIN28033/06 narttu 
I. Revonhännän Jerry E. Pinaco X-Tra Start  
Kasv. Kirsi Mutanen Julkujärvi 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Liten fin veteran tik. Utmärkta proportioner. Nätt tikhuvud. Välkroppad. Välvinklad. Pigga rörelser. Trevligt temperament. 
Pieni, hyvä veteraaninarttu. Erinomaiset mittasuhteet. Sievä nartun pää. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Reippaat liikkeet. 
Miellyttävä luonne. 
 
KIAPRI IHANX MUSKA 18958/11 narttu 
i.Pinaco Ozzy To Kiapri e.Pinaco X-Tra Start 
Kasv. Kirsi Mutanen, Ylöjärvi  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  AVO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Very charming. Nice size and substance. Typical head and expression.Very undershot but not showing teeth when mouth shut. 
Beautiful baws. Shoulder placement could be better giving her slightly more neck. Nice angulations behind. Beautiful tail 
carriage. Moves typical front and rear.  
Erittäin viehättävä. Kiva koko ja tasapaino. Tyypillinen pää ja ilme. Erittäin alapurentainen, mutta hampaat eivät näy suun 
ollessa kiinni. Kauniit tassut. Lapojen asento voisi olla parempi, jotta kaulaa olisi hieman enemmän. Kivat kulmaukset takana. 
Kaunis hännän kanto. Liikkuu tyypillisesti edestä ja takaa.  
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KIAPRI JERASMUS 36230/11 uros 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Kiapri Dariax 
kasv. Kirsi Mutanen, Ylöjärvi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Well shape skull. Good earset. Well shape eyes but set far a part. Excellent pigmentation. 
Good mouth, neck and topline. Would prefer a little more masculinity overall. Excellent front, needs more coat complete the 
picture. Positive mover. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvänmuotoiset silmät, mutta sijaitsevat 
kaukana toisistaan. Erinomainen pigmentti. Hyvä suu, kaula ja ylälinja. Toivoisin kauttaaltaan enemmän maskuliinisuutta. 
Erinomainen edestä, tarvitsee enemmän turkkia täydentämään kokonaiskuvaa. Positiivinen  liikkuja. Hyvä luonne. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO ERI, AVK 2, SA, PU 3 
Hyvänkokoinen, maskuliininen uros, jolla oikeat rungonmittasuhteet ja ylälinja. Hyvä kallo-osa. Lyhyehkö kuono-osa. Toivoisin 
hieman voimakkaamman alaleuan. Riittävästi kulmautunut edestä. Hyvät tassukarvat. Oikeanlaatuinen karvapeite. Liikkuu 
hyvin takaa. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI, AVK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4 years. Correct size & proportions. Correct head & bite, well developed chest. A bit open in front legs & elbows, prefer better 
angulation in rear. Straight topline, tail well set & carried. Free mover. 
4 vuotias. Oikean kokoinen ja oikeat mittasuhteet. Oikea pää ja purenta, hyvin kehittynyt rintakehä. Hieman löysät kyynärpäät, 
toivoisin paremmat takakulmaukset. Suora ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO ERI 3 
Hane med fina proportioner. Ganska bra uttryck. Välplacerade öron. Bra ögon. Lite trångt bett. Kunde ha mer bredd i 
underkäken. Ganska bra förbröst. Bra ben och tassar med fina fransar. Skjuter upp ryggen något i stående och gående. I dag 
inte i bästa päls. Lite platt svans. Rör sig trevligt runtom. 
Hyvällä mittasuhteella oleva uros. Aika hyvä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät silmät. Hieman ahdas purenta. Voisi olla 
leveämpi alaleuka. Aika hyvä eturinta. Hyvät raajat ja tassut hienoilla hapsuilla. Köyristää selkää seistessä ja liikkuessa. 
Tänään ei parhaassa turkissa. Hieman litteä häntä. Liikkuu mukavasti kaikin puolin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI, AVK 3 
Kookas, varsin kompakti uros. Pyöreä kallo. Korvat saisivat asettua korkeammalle. Lyhyt kaula. Hyvä selkä. Kokoon nähden 
kevyt runko. Vahva luusto, hyvä häntä. Hyvä karva. Kauniit, ryhdikkäät liikkeet. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very masculine outlook. Very short muzzle. Mouth could be tidier. Good backskull. Nice prosternum. Very strongly built. Very 
good conpling & ribcage. Ok tailset. Silky coat. Well-defined shoulder. Free & easy mover. Sound throughout. 
Erittäin maskuliininen. Todella lyhyt kuono. Suu voisi olla siistimpi. Päälaki hyvä takaa. Hieno eturinta. Todella voimakas 
rakenne. Todella hyvä lantio & rintakehä. Ok hännänkiinnitys. Silkkinen karvapeite. Hyvän muotoiset lavat.  Vapaa & helppo 
liikkuja. Vankka kauttaaltaan. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 2 SA 
Good looking dog. Good type and size. Very nice head. Big dark eyes. Good exp. Good underjawn. Good neck, topline and 
tail. Very good forechest and ribs. Very good angulations. Good legs. Good feet. Very nice coat. Good movement. Nice 
temperament.  
Hyvän näköinen uros. Hyvä tyyppi ja koko. Erittäin kiva pää. Isot, tummat silmät. Hyvä ilme. Hyvä alaleuka. Hyvä kaula, 
ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä eturinta ja kylkiluut. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät jalat. Hyvät tassut. Erittäin kiva turkki. Hyvät 
liikkeet. Kiva luonne.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO EH 
Käsiteltävissä 
Good size. Well shaped dark eyes. Prefer longer muzzle and less stop. Enough length of neck. Strong back. Good front. 
Enought angulation. Good coat. Moves parallel. Friendly character.  
Hyvä koko. Hyvän malliset tummat silmät. Toivoisin pidemmän kuonon ja vähemmän otsapengertä. Riittävä kaulan pituus. 
Vahva selkä. Hyvä etuosa. Riittävät kulmaukset. Hyvä turkki. Liikkuu yhdensuuntaisesti. Ystävällinen luonne.  
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Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head & expression. Crowded teeth. Correct eyes & ears. Deep & wide chest. Straight & strong back. Good angulations & 
tail carriage. Moves well. 
Hyvä pää ja ilme. Hampaat ahtaasti. Oikeat silmät ja korvat. Syvä ja leveä rintakehä. Suora ja vahva selkä. Hyvät kulmaukset 
ja hännänkanto. Liikkuu hyvin. 
 
KIAPRI LUMI-KELLO 44104/13 narttu 
i. Revonhännän Jerru e. Kiapri H-Uiskuananas 
kasv.  Kirsi Mutanen, Yläjärvi 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO EH 
Ganska lätt, lite luftig tik. Feminint huvud och uttryck. Lite kort näsa. Utmärkt bett. Vacker hals och rygg. Tillräcklig kropp. 
Ganska kort bröstben. Lite knappa vinklar bak, stabil front. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Melko kevyt, hieman ilmava narttu. Feminiininen pää ja ilme. Hieman lyhyt kuono. Erinomainen purenta. Kaunis kaula ja selkä. 
Riittävä runko. Melko lyhyt rintalasta. Hieman niukat takakulmaukset, vakaat edestä. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
KIIRAMANNA ALEJANDRO 23610/11 uros 
i.Hoswin Lilla Obelix e.Kiiramanna Madelaine 
Kasv. Uimonen Merja, Kivakkala  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, tosin vuotavat silmät häiritsevät hieman. Kaunis vahva 
alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta ja runko. Liikkuu 
erinomaisesti kaikilta osiltaan ja kantaa itsensä liikkeessä. Kaunis karvapeite. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Maskulin hane med bra proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Fina fransar. Aningen ljusa ögon. Fin haka. Något 
outfyllt nosparti. Aningen framskjuten skuldra. Utmärkt svans. Bra kropp. Tillräckliga vinklar. Fina tassar. Rör sig med fin 
raskhet. Vacker päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvät hapsut. Aavistuksen vaaleat 
silmät. Hyvä alaleuka. Hieman täyttymätön kuono-osa. Aavistuksen etuasentoinen lapa. Erinomainen häntä. Hyvä runko. 
Riittävät kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä reippaudella. Kaunis turkki. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, alaleuka saisi olla leveämpi. Riittävän tummat silmät, joiden muoto häiritsee ilmettä. Hieman alas kiinnittyneet 
korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Melko etuasentoiset. Riittävästi kulmautuneet eturaajat, oikean 
mallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset ja häntä. Oikea askelpituus, melko leveä takaa. 
                                          
KIIRAMANNA ALEXANDRA FI23612/11 narttu 
I. Hoswin Lilla Obelix E. Kiiramanna Madelaine  
Kasv. Merja Uimonen Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Utmärkta proportioner. Trevlig helhet. Feminint huvud och uttryck. Lite kort hals. Bra kropp. Visas i lite högt hull. Rör sig väl. 
Något riklig päls. Trevligt temperament. 
Erinomaiset mittasuhteet. Miellyttävä kokonaisuus. Feminiininen pää ja ilme. Hieman lyhyt kaula. Hyvä runko. Esitetään 
hieman ylipainoisena. Liikkuu hyvin. Hieman runsas turkki. Miellyttävä luonne. 
 
KIIRAMANNA ALEXANDER 23611/11 uros 
i.Hoswin Lilla Obelix e.Kiiramanna Madelaine 
Kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Rotutyypilliset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä vahva alaleuka. Erinomainen ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hieno eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä vahva runko. Liikkuu sivulta hyvin, mutta 
hivenen huolimattomasti edestä ja takaa. Kaunis karvapeite. 
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KIIRAMANNA ALEXI 23613/11 narttu 
i.Hoswin Lilla Obelix e.Kiiramanna Madelaine 
Kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankka narttu täydessä turkissa. Sopiva koko. Miellyttävä ilme. Hyvä runko ja raajat. Erinomaiset hapsut. Voisi liikkua 
ryhdikkäämmin. Muuten liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VAL EH, VAK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Valionarttu, jolla tänään kovin runsas ja villava turkki (lähdössä). Miellyttävä pää ja ilme. Turhan pyöreä rintakehä. Erinomaiset 
mittasuhteet. Sopiva kaula ja luusto. Liikkuu hyvin. Tänään kovin runsas ja villava karvapeite häiritsee kokonaiskuvaa. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Aavistuksen kevyt kuono-osa, kauniit tummat silmät. Hyvät korvat, joissa niukahkot hapsut. 
Oikea ylälinja, niukahko eturinta. Melko etuasentoiset eturaajat, voimakas rintakehä. Hyvät takakulmaukset, hyvä häntä. Karva 
ei tänään näyttelykunnossa, oikea askelpituus. Melko ahdas takaa, vispaa voimakkaasti edestä. 
 
KIIRAMANNA DALLASPULLA 44143/12 narttu 
i. Kiiramanna Panchen Lama e. Kiiramanna Kyllikki 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good.  Well shape skull. Good earset but would prefer them a little smaller. Good dark eye but sets a 
little far a part.  Would prefer a little more chin. Good forechest and front. Good length of ribcage.  A little long in loin. Good 
tailset. Moved well when settled. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijainti, mutta toivoisin ne hieman pienemmiksi. Hyvät 
tummat silmät, mutta sijoittuneet hieman kauaksi toisistaan. Toivoisin hieman enemmän alaleukaa. Hyvä eturinta ja etuosa. 
Hyvä rintakehän pituus. Hieman pitkä lanne. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkui hyvin asetuttuaan. Hyvä luonne.  
 
KIIRAMANNA DAWA DROLMA  35941/10 narttu 
i.Kiiramanna Dalai Lama e.Kiiramanna Duffelidum 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä. Tiivis etuosa. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VAL EH, VAK 2 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä, pieni pää, mutta ilme saisi olla itämaisempi. Ryhdikäs kaula, selkä saisi olla 
suorempi. Hyvä runko, eturinta saisi olla vahvempi. Jyrkkä lantio ja matala hännänkiinnitys. Hyvä , silkkinen turkki. Köyristää 
selkää ja liikkuu takaraajat rungon alla. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VAL EH VAK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch. Head preportioned to body. Good dentition. Good tailset. Silky coat. Could have slightly deeper body. Easy 
mover. 
Narttumainen narttu. Pää suhteessa runkoon. Hyvä hampaisto. Hyvä hännänkiinnitys. Silkkinen karvapeite. Voisi olla hieman 
syvempi runko. Helpot liikkeet.  
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4-v. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen tyyppi. Kaunis pää ja silmät. Alhaalle asettuneet korvat. Oikea purenta. Erinomainen 
rintakehä, raajat ja kulmaukset. Moitteeton turkki ja häntä. Liikkuu hyvin. Napakat askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL ERI 
Lovely head & expression, good width & depth of chin. Shoulders are good. Nice topline. Good quoters. Movement is sound 
and positive.  
Ihana pää ja ilme, hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvät lavat. Kiva ylälinja. Hyvät kulmaukset. Tasapainoiset ja varmat liikkeet.  
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KIIRAMANNA FELIPE 45243/12 uros 
i. Kiiramanna Sawa Dawa e. Kiiramanna Madelaine 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK 1, SA, CACIB, ROP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Exc. type. Nice head. Lovely temperament. Correct in front and back. Good downline, good movement and balance. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Ihana temperamentti. Oikeanlainen etu- ja takaosa. Hyvä alalinja, hyvät liikkeet ja 
tasapainoinen. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VAL-ERI, VAK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Vahvarakenteinen maskuliininen hyvänkokoinen uros, jolla erinomainen ylälinja ja häntä. Tilava rintakehä. Tasapainoisesti 
kulmautunut, vaikka hieman etuasentoiset lavat. Hyvä eturinta. Hyvänkokoinen pää. Hyvä kallo ja korvat. Pyöreähköt tummat 
silmät. Hyvä pigmentti. Täyteläinen kuono-osa. Alaleuka voisi olla leveämpi. Kaunis turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Ikäisekseen hieman raskas vaikutelma. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL EH 
Erittäin hyväntyyppinen, maskuliininen, aavistuksen matalaraajaiselta vaikuttava uros. Turhan vahva pää. Erinomainen 
alaleuka. Vahvat isot hampaat. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Upea eturinta. Pysty lapa. Lyhyt olkavarsi. Vahva 
runko. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Ihana karvapeite. Erinomainen luonne. Esiintyy hyvin. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI 
Good sized masculine male. Has a very good head, but lacks forehead. Slightly too undershot. He has correct reach of neck. 
Well balanced body. Strong topline with correct tailset. Very good front and rear angulations. Moves a little wide in rear. 
Sidegait is nice. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää, mutta puutteellinen otsa. Hieman liikaa alapurentaa. Oikea akulan 
kaari. Hyvin tasapainoinen runko. Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hieman 
leveästi takaa, hyvät sivuliikkeet. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  VAL ERI, VAK 2, SA 
Hyvä koko. Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava. Hyvä luusto. Vahva, urosmainen pää. Hyvät korvat. Keskiruskeat 
silmät. Hyvä purenta. Hieman kapea alaleuka ja lyhyet alakulmahampaat. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. 
Painuneet ranteet ja ulkokierteiset etukäpälät. Hyvä karva ja kaunis häntä. Liikkuu leveästi takaa. Riittävä askelpituus. Esiintyy 
hyvin. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2 J. alter gut aufgebauter Rüde mit typischem Kopf von sehr guten Proportionen, korrektes Gebiss, vorzügliche Winkelungen, 
sehr schöne Obere- & Unterlinie, in der Bewegung Hinterhand etw. gehemmt. 
Kaksivuotias hyvin rakentunut uros, jolla tyypillinen pää erittäin hyvine mittasuhteineen, oikea purenta, erinomaiset 
kulmaukset, hyvin kaunis ylä- ja alalinja, takaosa voisi liikkeessä olla parempi.  

 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 3 SA PU3 
Käsiteltävissä 
Well balanced in body. Masculine head. Well defined chin. Would like slightly shorter muzzle. Nice ears with good lift. 
Wonderful front. Good angulation. Well ribbed back. Angulation behind good. Exc topline. Moves soundly behind and in profile. 
Front action could be tighter. Wonderful type. To be critical, head is plain to me. 
Hyvä rungon tasapaino. Urosmainen pää. Hyvin muotoutunut leuka. Toivoisin hieman lyhyemmän kuonon. Kivat korvat hyvällä 
nosteella. Upea etuosa. Hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehän pituus. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen ylälinja. Liikkuu oikein 
takaa ja sivusta. Etuliike voisi olla tiiviimpi. Upea tyyppi. Ollakseni kriittinen, pää on hieman koruton minulle.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  VAL ERI, VAK 1, SA, PU 2 
3 vuotias, maskuliininen, näyttävä uros, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Hyvä, urosmainen pää. Hyvät silmät ja leuat. Kaunis 
kaula ja niska. Hyvä eturinta, vankka runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä turkki. Liikkuu ryhdikkäästi, 
hyvällä askelpituudella ja hieman leveästi takaa. Ihastuttava käytös. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen VAL ERI, VAK 1, SA, PU 4 
3 v, oikealinjainen, kauniin ryhdikäs uros, jolla hyvin kaunis sivukuva. Hyvä, pitkä rintakehä, kulmaukset tasapainossa. Hyvä 
luusto, kauniit käpälät. Urosmainen pää. Kauniit, tummat silmät. Hyvät korvat. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. 
Hyvä purenta ja pään profiili. Hyvin kaunis niskan kaarre ja jäntevä ylälinja. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu sujuvasti 
säilyttäen linjansa. 
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Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, VAL ERI VAK1 SA PU1 VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Good size and shape. Nicely balanced head. Excellent muzzle with good chin. Ear size and placement excellent. 
Good front and feet. Topline excellent. Good tailplace. Angulations good front and rear. He has lovely balanced side move, 
good coming and going. 
3 vuotta. Hyvä koko ja muoto. Hieno tasapainoinen pää. Erinomainen kuono hyvällä leualla. Korvien koko ja sijainti 
erinomainen. Hyvä etuosa ja jalat. Ylälinja erinomainen. Hyvä hännän sijainti. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Hänellä on 
ihana tasapainoinen sivuliike, hyvät etu- ja takaliikkeet.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB ROP 
Käsiteltävissä 
Excellent breed type. Excellent size. Good coat condition and quality. Very nice condition of muscles. Excellent head of all 
parts. Very typical front. Good ribs. Good loin. Strong hindquarters. Excellent back-line and tailset. Excellent mover. Carrying 
himself with pride.  
Erinomainen rotutyyppi. Erinomainen koko. Hyvä turkin kunto ja laatu. Erittäin kiva lihaskunto. Erinomainen pää kaikin puolin. 
Erittäin tyypillinen etuosa. Hyvät kylkiluut. Hyvä lantio. Vahvat takakulmaukset. Erinomainen selkälinja ja hännän kiinnitys. 
Erinomaiset liikkeet. Kantaa itsensä ylpeydellä.  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VAL ERI, VAK 2, SA, PU 3 
Vahva, maskuliininen uros. Oikeamuotoinen kallo. Hieman laskeva kuonolinja. Erittäin hyvät, tasapainoiset kulmaukset ja 
oikeat mittasuhteet rungossa. Hyväasentoinen häntä. Oikealaatuinen turkki. Erinomaiset liikkeet. Esiintyy itsevarmasti. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI 4 SA 
Käsiteltävissä 
Very nice size. Nice skull and earset. Mouth could be better. Perfect underjaw. Wonderful temperament. Strong body. Very nice 
balance. Good angulations and coat. Moves a bit wide behind. Very typical and sound in front.  
Erittäin kiva koko. Kiva kallo ja korvien kiinnitys. Suu voisi olla parempi. Virheetön alaleuka. Upea luonne. Vahva runko. Erittäin 
kiva tasapaino. Hyvät kulmaukset ja turkki. Liikkuu hieman leveästi takaa. Erittäin tyypillinen ja tasapainoinen edestä.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Maskulin hane. Aningen låg ställt. Välformad skalle. Väl ansätta öron. Vackra, välformade, mörka ögon. Tillräcklig haka. Fin 
överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Ok tassar. Rör sig med fin raskhet och resning. Mycket vacker päls. 
Maskuliininen uros. Aavistuksen matala. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Kauniit, hyvänmuotoiset, tummat 
silmät. Riittävä alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Ok käpälät. Liikkuu hyvällä reippaudella 
ja ryhdillä. Erittäin kaunis turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely dark eyes and pigment. Well confirmed all through. In hard masculine condition. Mouth ok. Rather large feet. A little 
long in muzzle. Strong and positive on the move with good reach in profile, just going touch wide behind. Well set and carried 
tail. 
Ihanat tummat silmät ja pigmentti. Hyvin rakentunut kokonaisuus. Hyvässä lihaskunnossa. Suu ok. Melko suuret käpälät. 
Hieman pitkä kuono. Vahva ja positiivinen liike, jossa pitkä sivuaskel, vain hieman leveä takaa. Hyvin asettunut ja kannettu 
häntä. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Excellent sized. Just little long for perfect balance. Correct chest and feet. Very good head. A little wide in rear action. I 
would prefer him little high on the leg. 
3 –vuotias. Erinomainen koko. Vain hieman pitkä täydellisen tasapainoiseksi. Oikea rinta ja käpälät. Erittäin hyvä pää. Hieman 
leveä takaliike. Haluaisin hänelle hieman enemmän raajakorkeutta. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v. Melko hyvät mittasuhteet. Voimakas tyyppi. Hyvä pää ja silmät. Hieman alhaalle asettuneet korvat. Hyvä purenta. Sopiva 
rintakehä ja raajojen vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Kapeat etuliikkeet ja leveät takaliikkeet. 
Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL H 
For me little too strong in head, shoulders could be better, lacks quoters, the ribcase is longer on one side than ohter, missing 
ribs. Moves wide away, narrow towards, would like more positive side action.  
Minulle liian vahva pää, lavat saisivat olla paremmat, puuttelliset kulmaukset, rintakehä on toiselta sivulta pidempi kuin toiselta, 
kylkiluu puuttuu. Liikkuu leveästi takaa, ahtaasti edestä, toivoisin varmemman sivuliikkeen.  
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KIIRAMANNA FOOBA WOOBA JOHN FI26379/14 uros 
i.Kiiramanna Crown Royal e. Kiiramanna Dumffelidum 
kasv. Merja Uimonen, Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN ERI JUK1 SA VARA-SERT 
Erinomaista tyyppiä leva, ihastuttava junioriuros, jonka mittasuhteet ilmentävät rodun ihannetta. Erittäin kaunis pää ja ilme. 
Vahva leveä ja syvä alaleuka. Upea ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon nähden 
sopiva raajaluusto. Kaunis rotutyypillinen karvapeite. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Rodulle tyypillinen itsevarma 
luonne näkyy myös liikkeessä!! 
 
KIIRAMANNA HICKERY DICKERY DOCK FI26382/14 uros 
i. Kiiramanna Crown Royal e. Kiiramanna Dumffelidum 
kasv. Merja Uimonen, Kilvakkala 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-ERI, JUK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs ihannekokoinen uros, jolla hieman pitkä lanne. Hyvät raajat. Erinomainen eturinta. Hieman 
litteä kallo-osa. Hyvät korvat, kauniit silmät. Erinomainen täyteläinen kuono-osa, vahva purenta. Hyvä pigmentti. Riittävässä 
turkissa. Miellyttävä luonne. Erinomainen häntä. Hyvä sivuliike. Hieman löysä etuosaltaan, saisi liikkua reippaammin.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI, JUK 1 
Miellyttävä nuori uros. Oikeaa sorttia, erittäin hyvät mittasuhteet ja ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Mielllyttävä ilmeinen 
pää, jossa hyvä kallo. Erittäin hyvä pigmentti. Erinomainen purenta ! riittävä eturinta. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä silkkinen 
karvapeite. Vielä epävakaat etuliikkeet. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year. Nice type & head. Correct bite, ear well set & carried. Chest very well developed, a bit open in elbows. Excellent 
angulation in back legs. Correct topline, tail well-set & carried. Free mover. 
1 vuotias. Hyvän tyyppinen ja hyvä pää. Oikea purenta, oikea  korvien asento ja kanto. Rintakehä hyvin kehittynyt, hieman 
löysät kyynärpäät. Erinomaiset takakulmaukset. Oikea ylälinja, hännän asento ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia JUN ERI, JUK 2, SA 
15 months. Correct type. Typical head with correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Good substance. Well size and 
proportions. Quality coat. Lively in movement. Well presented. 
15 kuukautta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää, oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä olemus. Hyvä 
koko ja mittasuhteet. Laadukas turkki. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi JUN ERI 1 SA PU 3 
Tilltalande. Fint uttryck. Välplacerade öron. Tillräckligt nosparti. Kunde vara lite mera hanne. Starka friska tänder. Bra kropp. 
Utmärkt förbröst. Välburen svans. Lovande päls. Rör sig balancerat. Fin attityd. 
Puhutteleva. Hieno ilme. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä kuono-osa. Voisi olla vähän urosmaisempi. Vahvat, terveet hampaat. 
Hyvä runko. Erinomainen eturinta. Hyvin kannettu häntä. Lupaava turkki. Liikkuu tasapainoisesti. Hieno asenne. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   NUO ERI  SA PU 3 VASERT 
Käsiteltävissä  
A little overlong in body, correct balance. Masculine head. Dark oval eyes. Good pigmentation. Level topline. Long well turned 
stifle, low hocks.  
Hieman ylipitkä runko, oikea tasapaino. Urosmainen pää. Tummat, ovaalit silmät. Hyvä pigmentti. Tasainen ylälinja. Pitkät, 
hyvät polvikulmaukset, matalat kintereet.  
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, NUO EH, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1,5 v. Hieman etuasentoisten eturaajojen takia kierteiset ja lyhyet etuliikkeet lapojen välillä. Löysästi sijoittunut rintakehä ja 
vielä kehittymätön säkä antavat matalan sivukuvan. Periksiantavat ranteet ja lyhyet aivan suorat etujalat korostavat 
matalajalkaista vaikutelmaa. Hyvät takakulmaukset, hännänkanto ja takaliikkeet. Ilmeikäs keski-tummasilmäinen nuoren 
uroksen pää. Liikkuvaiset oikea-asentoiset korvat. Leveä alaleuka. Hieman laskeva kuononselkä. Laatu on eriomainen 
karvapeite ja mukava luonne.  
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, vankka luusto, hieman leveä purenta. Riittävä otsapenger, silmät saisivat olla tummemmat ja ilme 
pehmeämpi. Oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, ylälinja ja eturinta. Oikein kulmautuneet eturaajat, pitkän mallinen 
rintakehä. Hieman liikaa nouseva vatsalinja, hyvät takakulmaukset. Tänään melko niukka karvapeite, oikea askelpituus. 
Vispaa hieman edestä. 
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KIIRAMANNA KAURAKEKSI 44145/12 narttu 
i. Kiiramanna Panchen Lama e. Kiiramanna Kyllikki 
kasv. Merja Uimonen, Kilvakkala  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well proposioned head. Well shape skull. Excellent earset, well placed dark eye. Good mouth 
and chin.  Excellent front assembly. Good length of  ribcage. A little long in loin. Good tailset. Needs more coat to complete the 
picture. Positive mover. Good temperament.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvin muodostunut kallo .Erinomainen korvien sijainti, hyvin 
sijoittuneet tummat silmät. Hyvä suu ja alaleuka. Erinomainen edestä kokonaisuutena. Hyvä rintakehän pituus. Hieman pitkä 
lanne. Hyvä hännän kiinnitys. Tarvitsee enemmän turkkia täydentämään kokonaiskuvaa. Positiivinen liikkuja. Hyvä luonne. 
 
KIIRAMANNA KING ARTHUR 22921/14 uros 
i. Oakmyst Bachelor Boy e. Kiiramanna Alexi 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN ERI JUK4 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall expression  exc. Well shape skull. Correct size, excellent pigmentation. Good earset, well shape muzzle. Good mouth, 
would prefer a little development in chin. Excellent forechest, good topline, excellent feet. Moves well, would prefer stronger 
drive. In good coat. Lovely temperament. 
Kokonaisilmeeltään erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Oikea koko, erinomainen pigmentti. Hyvin sijoittuneet korvat, 
toivoisin hieman kehittyneemmän alaleuan. Erinomainen eturinta, hyvä ylälinja, erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvin, toivoisin 
voimakkaamman askeltyönnön.  Hyvässä turkissa. Ihastuttava luonne. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-ERI, JUK-1, SA, PU-4, VARASERT 
Rodunomainen lähestyessä 
Tyypiltään erinomainen tasapainoisesti rakentunut maskuliininen uros. Hyvä ylälinja ja häntä. Tasapainoiset riittävät 
kulmaukset. Erinomainen ilme. Hyvä kallo, korvat ja silmät. Täyteläinen kuono-osa. Vahva purenta. Vahvassa turkissa. Liikkuu 
hyvällä askeleella. Hieman löysyyttä etuosassa. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN ERI JUK4 
Erinomaista tyyppiä oleva, sopivankokoinen ja mittasuhteiltaan oikea junioriuros. Hyvä kallo. Hyvät tummat silmät ja 
kirsupigmentti. Hyvä purenta, mutta toivoisin syvemmän alaleuan. Kaunis ylälinja. Upea hännänkiinnitys. Pysty lapa. Hyvä 
raajaluusto. Vahva runko. Toivoisin lisää takakulmauksia. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Ihana karvapeite. Hieno esiintyminen. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN EH 2 
Correct size, nice masculine head, just ears could be higher set, good mouth. I like his upper arm be better angled and be 
better let dow on hocks. Good topline & body. Carries tail well on the move.  
Oikea koko, kiva urosmainen pää, ainoastaan korvat voisivat olla ylemmäksi kiinnityneet, hyvä suu. Toivoisin olkavarren 
paremmin kulmautuneeksi ja kintereet paremmin alas. Hyvä ylälinja ja runko. Kantaa häntänsä hyvin liikkeessä.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi JUN ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Vackert huvud, maskulint. Bra kropp. Passande benstomme. Vacker svans med god höjd. Står bra med sina spänstiga tassar. 
Riklig päls. Ännu valpull. Lovande 
Kaunis maskuliininen pää. Hyvä runko. Sopiva luusto. Kaunis ja hyvin asettunut häntä. Seisoo hyvin notkealla tassuilla. 
Runsas turkki, vielä pentuvillaa. Lupaava. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  JUN ERI, JUK 2 
Tilavarunkoinen, hyvänkokoinen, parti uros. Oikein sijoittuneet korvat. Hieman liikaa kallo-osassa poskia. Samoin toivoisin 
paremmin kaareutuneen alaleuan. Hyvä, pitkä rintakehä. Hyvä eturinta. Polvikulmaus saisi olla korostuneempi. Hyvä 
karvapeite ja häntä. Liikkuu hyvin takaa. Hyvä ylälinja liikkeessä. Miellyttävä käytös. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 1, SA, ROP-JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 months. Nice type & head. Ears well set & carried, nice position of neck, chest well developed. A bit open in elbows, correct 
angulation in rear, nice topline. Tail well set & carried. Nice free movement. 
14 kuukautta. Hyvä tyyppinen ja hyvä pää. Hyvä korvien asento ja kanto, hyvä kaulan asento, rintakehä hyvin kehittynyt. 
Hieman löysät kyynärpäät, oikeanlaiset takakulmaukset, hyvä ylälinja. Oikea hännänasento ja kanto. Hyvä vapaa liikkuja. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen JUN ERI, JUK 1, SA, VARASERT 
Selvän sukupuolileiman omaava, ryhdikäs nuori uros. Oikeat mittasuhteet. Täyteläinen kuono-osa. Hyvin asettuneet korvat ja 
tyypillinen ilme. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Erittäin hyvä eturinta. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet. 
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Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi JUN ERI 2 SA 
Hane med fin könsprägel. Bra uttryck. Välplacerade fina öron. Bra ögon. Bra nosparti. Haka med fin bredd, Bra förbröst. 
Välutvecklad kropp men måste se upp med midjan. Välplacerad svans. Lovande, vacker, välskött päls. Rör sig balancerat med 
fin attityd. 
Uros hyvällä sukupuolileimalla. Hyvä ilme. Hyvin asettuneet hienot korvat. Hyvät silmät. Hyvä kuono-osa. Hyvä leveä leuka. 
Hyvä eturinta. Hyvin kehittynyt runko mutta tulee huomioida vyötärö. Hyvin asettunut häntä. Lupaava, kaunis, hyvin hoidettu 
turkki. Liikkuu tasapainoisesti hienolla asenteella. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti JUN ERI 1 SA PU 3 VASERT 
Very showy little dog. Lovely coat. Nice head & expression. Good earset. Lovely crimped featuring. Good chest. Lovely topline. 
Well angulated. Lovely hairfeet. Carries tail well. Moved well.  
Erittäin näyttävä pieni uros. Ihana turkki. Kiva pää ja ilme. Hyvä korvien kiinnitys. Ihanat kiharat hapsut. Hyvä rinta. Ihana 
ylälinja. Hyvin kulmautunut. Ihanat jäniksenkäpälät. Kantaa häntäsä hyvin. Liikkuu hyvin.  
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola JUN ERI 1, SA  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Hund noch in Entwicklung. Korrektes Gebiss. Schöne ovale Augen. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. Viel Brust. 
Schöner Gang. Schönes Haarkleid. Gut vorbereitet für Ausstellung.   
Vielä kehitysvaiheessa oleva uros. Oikea purenta. Kauniit ovaalit silmät. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. 
Kaunis liike. Kaunis turkki. Hyvin viimeistelty näyttelyyn.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 1 SA PU 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Particolour av utmärkt typ. Välformat huvud med utmärkt uttryck. Fina noskuddar, perfekt bett. Utmärkt förbröst. Fin front. 
Utmärkt hals & skuldra ännu lite lös i armbågarna. Bra bröstkorg, djup och längd. Välvinklade knän. Kunde vara lite bättre 
vinlad i hasor. Rör sig lite ostabilt. I fronten armbågarna. Utmärkt från sidan. 
Particolour erinomainen tyyppi. Hyvin muotoiltu pää erinomaisella ilmeellä. Hienot kuono pehmusteet, täydellinen purenta. 
Erinomainen eturinta. Hieno etuosa. Erinomainen kaula ja lapa, vielä hieman löysät kyynärpäät. Hyvä rintakehä missä hyvä 
syvyys ja pituus. Hyvin kulmautuneet polvet. Voisi olla vähän enemmän kulmautunut kinner. Liikkuu hieman epävakaasti, 
etuosassa kyynärpäät, erinomaisesti sivusta. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions and balance with good length of leg. Good skull, excellent ears. Enough length of muzzle. Could have more 
depth of chin. Good front topline. Well ribbed. Short strong loin. Good tail. Moves well, active with good reach and drive. Just 
wish he´d have more depth of chin as it spoils his expression. 
Hyvät mittasuhteet ja tasapaino, hyvä jalkojen pituus. Hyvä kallo, erinomaiset korvat. Riittävän pitkä kuono. Leuan tulisi olla 
syvempi. Hyvä ylälinja. Hyvä luusto. Lyhyt, vahva lanne. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin, aktiivisesti hyvällä 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Sopiva koko. Toivoisin hieman voimakkaamman alaleuan. Kauniit korvat, vahva selkä. Hyvät raajat ja 
liikkeet. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen NUO EH, NUK 2Kookas, varsin kompakti uros. Varsin leveä kallo. Alaleuka saisi olla 
voimakkaampi. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Hyvä eturinta. Riittävä runko, hyvä luusto. Kintereet saisi olla voimakkaammat. 
Näyttävä häntä, joka voisi olla korkeammalle kiinnittynyt. Varsin hyvät sivuliikkeet. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, NUO ERI NUK1 SA PU1 SERT ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very nice male. Good overall preportions. Good head. Good dentition! Elbows could be closer to body. Good solid topline. 
Would prefer a more defined rearjoint. Good tailset. Nice silky coat. Sound, free-moving dog. 
Todella hieno uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvä hampaisto! Kyynärpäät voisivat olla lähempänä runkoa. Hyvä kiinteä 
ylälinja. Takakulmauksia voisi olla enemmän. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä silkkinen karvapeite. Vakaa, vapaasti liikkuva koira. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia NUO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
17 m. Correct size. Good lenght of body. Needs more time for developing ribcage. Nice head. Well set ears. Dark 
pigmentation. Well set tail. Could be better placed rear. Prefer better angulations behind. Good coat quality. Correct 
movement. Nice temperament. 
17 kk. Oikean kokoinen. Hyvä rungon pituus. Tarvitsee aikaa rintakehän kehittymiseen. Miellyttävä pää. Hyvin asettuneet 
korvat. Tumma pigmentti. Hyvin asettunut häntä. Voisi olla paremmin kehittynyt takaosa. Toivoisin parempia kulmauksia 
taakse. Hyvä turkin laatu. Oikeat liikkeet. Miellyttävä luonne. 
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Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    NUO ERI 1 SA  
Very balanced built. Excellent attitude. Nice dark eyes. Good size of head. Excellent neck and back. Well laid back shoulder. 
Good forechest. Stands front straight. Excellent coat. Free true movement. Friendly character.  
Erittäin tasapainoisesti rakentunut. Erinomainen luonne. Kivat tummat silmät. Hyvä pään koko. Erinomainen kaula ja selkä. 
Hyvät taakse asettuneet lavat. Hyvä eturinta. Seisoo suorasti edestä. Erinomainen turkki. Vapaat, oikeat liikkeet. Ystävällinen 
luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI, NUK3 
Maskulin hane med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron med fina fransar. Mörka, välformade ögon. Något 
outfylld i nospartiet. Svag haka. Fin överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Fina tassar och fransar. Rör sig med fin 
raskhet och resning. Mycket vacker päls. 
Maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin kiinnittyneet korvat, joissa hyvät hapsut. 
Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hieman täyttymätön kuono-osa. Heikko alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä 
runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Erittäin kaunis turkki. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, NUO ERI, NUK2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 v 5 kk. Oikeat mittasuhteet. Hyvä kallo. Sopiva kuonon pituus ja leveys. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Sopiva rintakehän 
vahvuus. Hieman niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä ja turkki. Askelpituus hyvä. Hieman jäykät takaliikkeet. 
Positiivinen, varma elämänasenne. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  NUO H 
A little feminine in head, the mouth is in corredt, it is nearly level, lacks width & depth of chin. Good shoulders. Adiquite 
quaters. Close away, a little wide thowars.  
Hieman narttumainen pää, suu on ok, lähes tasapurenta, leuasta puuttuu leveyttä ja syvyyttä. Hyvät lavat. Riittävät 
kulmaukset. Liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä.  
 
KIIRAMANNA KULTAINEN AVAIN 48718/13 narttu 
i. Toyway Xolpo e. Kiiramanna Häläpätihämmää 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI, NUK2, SA 
Tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Mycket feminint huvud och typiskt uttryck. Bra bett. Utmärkt hals och rygg. 
Välkroppad och välvinklad. Fria rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja tyypillinen ilme. Hyvä purenta. Erinomainen 
kaula ja selkä. Hyvä runko ja hyvät kulmaukset. Vapaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi NUO ERI 3 
Tik med ganska bra proportioner. Fint uttryck, stark könsprägel. Fina ögon. Slarvigt tångbett. Hakan kunde vara mera 
markerad. Tillräckligt förbröst. Bra ben och tassar. Skuldran kunde ligga bättre. Välansattt svans. Tjock riklig päls. Bär sin 
svans väl. Rör sig effektivt från sidan, lite löst fram. Bra attityd. 
Narttu aika hyvillä mittasuhteilla. Kaunis ilme, vahva sukupuolileima. Hienot silmät. Huolimaton tasapurenta. Leuka voisi olla 
korostuneempi. Riittävä eturinta. Hyvät raajat ja tassut. Lapa voisi olla paremmin asettunut. Hyvin asettunut häntä. Paksu, 
runsas turkki. Kantaa häntänsä hyvin. Liikkuu tehokkaasti sivusta, hieman löysä edestä. Hieno asenne. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO EH, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan rotutyypillinen narttu, jolla sopivankokoinen pieni pää, kauniit tummat silmät. Ilmettä 
häiritsee puutteellinen alaleuka. Tasapurenta. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa. Sopiva raajaluusto ja vahva runko. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Rauhallinen esiintyminen. Riittävä karvapeite, joka 
voisi olla silkkisempi. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi NUO EH 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Nätt i storlek. Nätt huvud. Bra öron & ögon. Kunde ha mer noskuddar. Korsbett, hälften sax hälften omvänt sax. 
Fin front, mycket god hals & skuldra. Bra bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Fina tassar. Rör sig med fint steg. Priset på 
grund av bettet. 
Erinomainen tyyppi. Sievä koko. Sievä pää. Hyvät silmät ja korvat. Voisi olla enemmän kuonotyynyjä. Saksipurenta, puolet 
saksipurenta ja puolet käänteinen saksipurenta. Hieno etuosa, erittäin hyvä kaula ja lapa. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. 
Hyvät takakulmaukset. Hienot käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella. EH purennan takia. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeamuotoinen pää, mutta liian? alaleuka, mikä häiritsee ilmettä. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvä selkä ja runko. Hyvä 
takaosa. Liikkuu hyvin, kaunis turkki. 
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Turku 9.8. Jussi Liimatainen NUO ERI, NUK 1, SA, PN 3, VARASERT 
Ihastuttava olemus. Hyvä koko, hieman pitkä runko. Erinomainen pään malli ja kaunis ilme. Alaleuka saisi olla vahvempi. 
Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Upea eturinta ja vahva runko. Hyvä takaosa ja kaunis häntä. Silkkinen turkki. Ryhdikkäät, 
itsetietoiset liikkeet. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very nice type. Good size. Good leg length & head size to body. Good eyeshape. Little untidy in mouth. Good prosternum. 
Exc. body & elbows. Strong conpling. Strong stifle & hock joint. Free & easy mover. Sound throughout. 
Tyypiltään todella hyvä. Hyvän kokoinen. Hyvä jalan pituus & pään koko runkoon nähden. Hyvä silmien muoto. Hieman 
epäsiisti suu. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen runko & kyynärpäät. Voimakas lantio. Voimakas polvi & kinner nivel. Vapaa & 
vaivaton liikkuja. Vakaa kauttaaltaan. 
 
KIIRAMANNA LADY GAGA 22924/14 narttu 
i. Oakmyst Bachlor Boy e. Kiiramanna Alexi 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression excellent. Pretty well appointed feminine head. Excellent earset. Good mouth and chin. 
Small package but well balanced. Good bone and substance. In lovely coat. Moved well with positive drive. Good 
temperament. 
Yleisvaikutelma erinomainen. Sievä hyvin  feminiinisellä  päällä. Erinomainen korvien sijainti. Hyvä suu ja alaleuka. Pieni 
kokonaisuus,  mutta hyvin tasapainoinen. Hyvä luusto ja massa. Ihastuttavassa. Liikkuu hyvin positiivisella, vetävällä 
askeleella. Hyvä luonne. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen JUN-EH, JUK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja narttumainen kokonaisuus. Sievä nartun pää. Isot korvat. Tummat silmät. Hyvä lapakulmaus ja etukulmaus. 
Kapeat etuliikkeet. Kokoon sopiva rintakehän tilavuus. Lyhyt sääriluu. Kovin niukat takakulmaukset ja kapeat takaliikkeet. 
Erinomainen karvanlaatu. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI, JUK 1, SA 
Oikea pikkunamu, erinomaiset mittasuhteet, ryhti ja olemus. Ihastuttava pää ja ilme. erinomainen kuono ja hyvä purenta. 
Sopiva luusto ja hyvät pitkät käpälät. Kaunis ylälinja joka säilyy myös liikkeessä. Hyvä häntä ja takaosa. Erinomainen turkki 
tulossa. Liikkuu kaikin puolin hyvin ja tekee kaikkensa voittaakseen luokan. Vain rintakehään toivoisin lisää pituutta. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN EH 
Liten söt tik. Fint huvud. Något stora ögon. Korrekt bett. Välburna öron. Tillräcklig hals. Välkroppad och välvinklad. Utmärkta 
tassar, som hon vrider ut lite fram. Välburen svans. Vacker päls. Trevlig temperament. 
Pieni, suloinen narttu. Hyvä pää. Hieman suuret silmät. Oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Riittävä kaula. Hyvä runko ja 
kulmaukset. Erinomaiset käpälät, joita kääntää edestä hieman ulospäin. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki. Miellyttävä 
luonne 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
18 kk. Kauttaaltaan hyvin feminiininen narttu, jolla hyvin silkkinen turkki. Hyvänmallinen pää. Sopiva raajaluusto. Polvikulma 
saisi olla voimakkaampi. Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Liikkuu sopivalla askelpituudella silloin kun haluaa. 
 
KIIRAMANNA LOPPUUKO SATU FI48719/13 narttu  
i. Toyway Xolpo e. Kiiramanna Häläpätihämmää 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen JUN-ERI, JUK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvin kehittynyt mutta turhan pullea nuori narttu. Sievä narttumainen pää, isot korvat. Täyteläinen eturinta. Lähes suorat 
eturaajat. Selkä saa vielä kiinteytyä.  Hyvät takakulmaukset. Karva on juuri vaihtumassa, eikä siksi parhaimmillaan. Hyvä 
hännänkiinnitys ja komea häntätöyhtö. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Utmärkt proportioner. Tilltalande helhet. Feminint huvud och uttryck. Tillräcklig näsa. Bra bett. Välkroppad. Välvinklad. Fina 
tassar, men något vek mellanhand. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomaiset mittasuhteet. Miellyttävä kokonaisuus. Feminiininen pää ja ilme. Riittävä kuono. Hyvä purenta. Hyvä runko. Hyvin 
kulmautunut. Hyvät käpälät, mutta hieman heikko välikämmen. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
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Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 3, SA 
She is good sized feminine bitch. Very good head and expression. Slightly too undershot. Correct reach of neck. Well 
balanced body. Correct tailset. Very good front and rear angulations. She moves well. 
Hyvän kokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hieman liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Hyvin 
tasapainoinen runko. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
KIIRAMANNA MALAWI PEABERRY 14872/15 narttu 
i. Dedicated To The Time Is Flying e. Kiiramanna Tiraramisu 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
16 kk. Oikeat mittasuhteet. Korkea kallo ja voimakas otsapenger. Hyvät silmät ja korvat. Voimakas alapurenta. Sopiva 
rintakehän vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkeessä häntä korkealla avoimella kaarella. Kovin epävakaat etuliikkeet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
Too much down too much shoot and ?? chin. Shoulder is good, nice body, lacks quaters and would like better tailset. Sound 
away, toes in towards. Side action is steady.  
Liian paljon ???, liian paljon purentaa ja  ?? leuka. Hyvät lavat, kiva runko, kulmauksia puuttuu ja toivoisin paremman hännän 
kiinnityksen. Liikkuu tasapainoisesti takaa, varvasahtaasti edestä. Vakaat sivuliikkeet.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Mycket tilltalande huvud och uttryck, men litet överdrivet underbett, som gör att inte 
munnen riktigt stängs. Utmärkt pigment. Fin överlinje. Välansatt svans, som kunde bäras fastare. Bra kropp. Goda vinklar. 
Runda tassar. Litet otypisk päls. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erittäin miellyttävä pää ja ilme, mutta hieman liioiteltu alapurenta, joka 
aiheuttaa sen, että suu ei sulkeudu kunnolla. Erinomainen pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvin kiinnittynyt häntä, jonka voisi kantaa 
tiiviimmin. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Pyöreät käpälät. Hieman epätyypillinen turkki. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 
Hyvin esitetty. 
 
KIIRAMANNA MISS FINLAND FI52866/12 / PKR.IX-62354   
i.Shandita's Tru Finn e.Kiiramanna Duffelidum 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala  
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI 4 
Käsiteltävissä  
Good overall balance. Good pigmentation. Underjaw is a little too narrow. Eyes are too wet. Well laid shoulders. Adequate 
bone. Correct feet. Level topline. Good tailset  and carriage. Stifles well turned. Light movement. Would like a little more coat. 
Well presented.  
Hyvä tasapaino kaikin puolin. Hyvä pigmentti. Alaleuka on hieman liian kapea. Silmät ovat liian märät. Hyvin asettuneet lavat. 
Riittävä luusto. Oikeat tassut. Tasainen ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Hyvät polvikulmat. Kevyet liikkeet. Toivoisin 
hieman enemmän turkkia. Hyvin esitetty.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  VAL ERI 3 SA 
Käsiteltävissä 
Very feminine. Nice size and substance. Acceptable mouth. Good stop. Eyes could be a bit more open. I would like a bit 
broader chest and body. Nice angulated front and rear. Good tailset. Very nice carriage. Moves sound with nice tail carriage.  
Erittäin naisellinen. Kiva koko ja tasapaino. Hyväksyttävä suu. Hyvä otsapenger. Silmät voisivat olla avoimemmat. Toivoisin 
leveämmän rinnan ja rungon. Kivat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin kiva kanto. Liikkuu 
tasapainoisesti kivalla hännän kannolla.  
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VAL ERI, VAK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v. Keskikokoa pienempi, kevyellä raajaluustolla. Sopusuhtainen ja hyvin kulmautunut nuori narttu, jolle toivoisin hieman lisää 
eturintaa, voimakkaamman kuono-osan ja leveämmän alaleuan. Tummat, mutta pienehköt silmät. Oikea-asentoiset liikkuvaiset 
ohuehkot korvat. Hyvä kaula, yläosa ja hännän kanto. Oikeanlaatuinen karvapeite. Ryhdikkäät liikkeet. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Bra skalle och öron. Litet ljusa ögon. Tunt nospartiet. Fin topline. 
Tunn front och kropp. Välvinklad bak. Bra pälskvalitet men urfällt. Ovala tassar. Välgående men kunde ha bättre steglängd. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo ja korvat. Hieman vaaleat silmät. Kevyt 
kuono-osa. Hyvä ylälinja. Kevyt etuosa ja runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä turkinlaatu, mutta turkiton. Ovaalit käpälät. 
Liikkuu hyvin, mutta askelpituus voisi olla parempi. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
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Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Melko voimakas alapurenta, joka voisi olla leveämpi. Hyvät 
tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta. Melko etuasentoiset, oikein kulmautuneet 
eturaajat. Oikean muotoinen rintakehä. Esitetään melko kuivassa kunnossa. Ok takakulmaukset, niukassa karvassa. Oikea 
askelpituus, vispaa edestä. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good topline and pigment. Mouth ok. Dark eyes. Very feminine. Rather upright on shoulder. Well shaped feet. Not in the best 
coat character. Could do with more muscle. Moved very well. 
Hyvä ylälinja ja pigmentti. Suu ok. Tummat silmät. Erittäin feminiininen. Melko pysty lapa. Hyvänmuotoiset käpälät.  
Ei paras turkinlaatu. Voisi olla enemmän lihaksia. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Good size. Needs a little more body. Good rear and tailset. Feminine head, needs a little more push in. Good 
movement. 
3 –vuotias. Hyvä koko. Tarvitsee hieman enemmän runkoa. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Feminiininen pää, tarvitsee 
hieman enemmän täyttyä. Hyvä liike. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL EH 
Lovely head & expression, would like more width & depth of chin. Good shoulders & hind quoters but she is very light in body a 
little more would help. She has sound positive movement.  
Ihana pää ja ilme, toivoisin leukaan enemmän leveyttä ja syvyyttä. Hyvät lavat ja takakulmaukset, mutta on hyvin kevyt 
rungoltaan ja hieman lisää voisi auttaa. Sillä on tasapainoiset varmat liikkeet.  
 
KIIRAMANNA MUFASA FI54365/14 uros 
i. Arundina Simba The Lion e. Kiiramann Dawa Drolma 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK 2, KP 
Erinomaista tyyppiä oleva. Rodunomaiset mittasuhteet omaava 5kk vahva pentu. Hyvän kokoinen pää. Kaunis ilme. 
Erinomainen alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä etuosa ja eturinta. Iälle tyypillinen runko. Hyvä 
raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Lupaava karvapeite. Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Liikkuu 
tehokkaasti sivulta, hyvin edestä ja takaa. Lupaava. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Erinomaiset rungonmittasuhteet omaava kaunislinjainen uros. Hyvä pää ja ilme. Voimakas alaleuka. Kokoon sopiva runko- ja 
raajaluusto. Erinomainen eturinta. Hyvä kaula. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Erinomainen käytös. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, PEN 1, KP, VSP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 months. Nice size, correct head & bite, ears well set & carried. Chest well developed for age, open in elbows in front legs. 
Correct topline. Tail well set & carried, free movement. 
7 kuukautta. Hyvän kokoinen, oikea pää ja purenta, hyvä korvien asento ja –kanto. Rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen. 
Löysät kyynärpäät etujaloissa. Oikea ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto, vapaa liike. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen PEK 2 
Rungoltaan hyvin kehittynyt. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen urospentu. Liikkeessä köyristää helposti selkäänsä. Hieman 
jyrkkä lantio ja häntä voisi olla korkeammalle kiinnittynyt. Ikäisekseen hyvä eturinta. Hyvä kuono-osan vahvuus. Hyvät käpälät. 
Ikään kuuluva karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi, hyvin takaa ja edestä. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi PEN 1 KP ROP 
Trevlig valp. Fint uttryck. Välutvecklat nosparti. Vackert bett. Korrekta framben. Mycket bra kropp för åldern. Fina proportioner. 
Lovande päls. Rör sig trevligt för ras och ålder. Fin attityd. 
Mukava pentu. Kaunis ilme. Hyvin kehittynyt kuono-osa. Kaunis purenta. Oikeat eturaajat. Ikäisekseen erittäin hyvä runko. 
Hienot mittasuhteet. Lupaava turkki. Liikkuu mukavasti, rodun ja iän mukaisesti. Hieno asenne.  
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  PEK 1 KP VSP-pentu 
This puppy moves very well in behind & front. I would hope that his muscle would not get any bigger. Good bite. Lovely head. 
Very good front. Nicely balanced. Lovely shawl. Good coat. Carries tail well. 
Tämä pentu liikku erittäin hyvin takaa ja edestä. Toivottavasti kuono ei vahvistu enempää. Hyvä purenta. Ihana pää. Erittäin 
hyvä etuosa. Kivan tasapainoinen. Ihana kaulus. Hyvä turkki. Kantaa häntänsä hyvin.  
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Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola PEK 1, KP, VSP-PENTU  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrischer Hund, noch in Entwicklung. Korrektes Gebiss. Typischer Gang. Gut getragene Rute. Fester Knochenbau. 
Haarkleid noch in Entwicklung.   
Symmetrinen koira, vielä kehitysvaiheessa. Oikea purenta. Tyypillinen liike. Hyvin kannettu häntä. Tiivis luusto. Turkki vielä 
kehitysvaiheessa.   
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vielä kovin pentumaisen kuvan antava junioriuros. Hyvä pää. Vahva selkä. Hyvä eturinta, oikea-asentoiset takaraajat. 
Hyvälaatuinen turkki, joka vasta tulossa. Liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN ERI, JUK 3 
Hyvä koko ja erinomaiset mittasuhteet. Hieman pyöreä kallo, muuten hyvä pää. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Eturinta saa 
kehittyä. Hyvä runko. Hyvä takaosa ja häntä. Erinomainen karvanlaatu. Hyvä ryhti liikkeessä, takaliike voisi olla tehokkaampi. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN ERI JUK1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Ears could be a bit higher. Good eye & pigment. Good underjaw & cutting. Little narrow front. Good body depth. Nice muscles 
behind. Good colour. Good silky coat. Nice feet. Free, sound moves. 
Korvat voisi olla hieman ylempänä. Hyvät silmät & pigmentti. Hyvä alaleuka ja purnta. Hieman kapea edestä. Hyvä  rungon 
syvyys. Hyvät lihakset takana. Hyvä väri. Hyväsilkkinen karvapeite. Hyvät käpälät. Vapaa, vakaa liike. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 4 
Käsiteltävissä 
Good size and proportions. Nice dark eyes. Accectable stop. Good lenth of muzzle. Excellent neck and back. Could have more 
bone and be slightly more parallel in front. Excellent coat. Moves well. Nice character.  
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kivat tummat silmät. Hyväksyttävä otsapenger. Hyvä kuonon pituus. Erinomainen kaula ja selkä. 
Voisi olla vahvempi luusto ja hieman yhdensuuntaisempi edestä. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. Kiva luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI 
Hane med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Vackra, välformade ögon. Fin nosparti. Bra haka. Mycket 
fin överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp on benstomme och vinklar. Vacker päls. Rör sig med fin raskhet och resning. Visar sig 
mycket väl. 
Uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Kauniit, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä 
kuono-osa. Hyvä alaleuka. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja luusto ja kulmaukset. Kaunis turkki. Liikkuu 
hyvällä reippaudella ja ryhdikkyydellä. Esiintyy erittäin hyvin. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 kk. Oikeat mittasuhteet. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikea kuonon pituus. Hyvät silmät, korvat, purenta. Rintakehä vielä 
kapeahko ja vähän lyhyt. Riittävä raajaluuston vahvuus. Hyvä häntä. Hyvä takaosa. Oikea turkinlaatu. Kapeat ja epävakaat 
etuliikkeet. Oikea askelpituus. Melko jäykät takaliikkeet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   JUN EH 4 
Good head & eyes, good width & depth of chin. A little light in bone & body, good overall shape, sound moving with nice side 
action. Would like more of him of being male.  
Hyvä pää ja silmät, hyvä leuan leveys ja syvyys. Hieman kevyt luusto ja runko, hyvä yleisvaikutelma, liikkuu tasapainoisesti ja 
kivat sivu liikkeet. Toivoisin häntä enemmän jotta olisi urosmaisempi.  
 
KIIRAMANNA NEVER DESERT YOU 11075/14 narttu 
i. P'Zazz Never Say Never e. Kiiramanna Madelaine 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN ERI  JUK 2 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression excellent. Well shape skull. Excellent earset and carriage. Lovely oval eye. Excellent pigmentation. Typical 
expression. Good mouth and chin. Lovely balance for size. Would prefer a little more length in rib cage. Lovely mover with 
balanced front/rears. Excellent temperament. 
Yleisvaikutelma erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti ja asento. Ihastuttavat ovaalit silmät. 
Erinomainen pigmentti. Tyypillinen ilme. Hyvä suu ja alaleuka. Ihastuttava tasapaino kokoonsa nähden. Toivoisin hieman 
enemmän pituutta rintakehään. Ihastuttava tasapainoinen liikkuja edestä ja takaa. Erinomainen luonne. 
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Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-ERI, JUK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Tasapainoisesti rakentunut vahvaluustoinen ryhdikäs juniori. Hyvä takaosa ja häntä. Hieman pitkä lanne, lavat voisivat olla 
viistommat. Täyteläinen rintakehä. Kaunisilmeinen pää, täyteläinen kuono-osa ja vahva alaleuka. Hyvä pigmentti, tummat 
silmät. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä sivuliikkeellä. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen JUN-ERI, JUK-1, SA, PN-2, SERT 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhdikäs, reipas ja hyvin kehittynyt nuori narttu. Oikea pään muoto ja koko. Hyvä alaleuka. Isot korvat. Tummat silmät. Hyvin 
täyttynyt eturinta. Hyvä lapakulmaus. Erinomaiset takakulmaukset sekä etu- että takaliikkeet hieman kapeat. Karva vielä 
osittain pentumaista. Korkealle kiinnittynyt, hyväasentoinen häntä. Itsevarma käytös. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI, NUK3, SA 
Vackert helhet. Utmärkta proportioner. Mycket fint huvud och uttryck med typisk tibbeblick. Bra bett. Utmärkt hals, rygg och 
kropp. Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga, typiska rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Kaunis kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme, jossa tyypillinen tipsun katse. Hyvä purenta. 
Erinomainen kaula, selkä ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat, tyypilliset liikkeet. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI, NUK 2, SA 
17 kk. Hyvä koko. Ok mittasuhteet, hyvä luusto. Vahva, narttumainen pää, jossa vielä näkyy oikea sukupuolileima. Oikein 
asettuneet korvat. Kauniit silmät. Erinomainen alapurenta. Riittävän leveä alaleuka. Hyvä rintakehä ja eturinta. Karvanlaatu ok, 
on vaihtumassa. Hyväasentoiset eturaajat. Kaunis häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi, hyvällä 
askelpituudella. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 1, SA, PN 3, VACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
18 Monate alte kräftige ansprechende Hündin, korrektes Gebiss, ausnehmend schöner Kopf, typischer Ausdruck, vorzügliche 
Winkelungen, sehr schöne Obere- & Unterlinie, flotter Gangwerk mit etwas losen Ellenbogen.  
18 kuukautta vanha puhutteleva narttu, oikea purenta, erittäin kaunis pää, tyypillinen ilme, erinomaiset kulmaukset, erittäin 
kaunis ylä- ja alalinja, reippaat liikkeet, hieman löysät kyynärpäät.  

 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen NUO ERI, NUK 2, SA 
Sopusuhtaisesti rakentunut, ryhdikäs nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Täyteläinen kuono-osa. 
Kauniisti asettuneet korvat. Erinomainen eturinta. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin 
takaa, hieman epävakaasti edestä. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto. Hyvä pää. Vahva selkä ja runko. Hyvät raajat ja liikkeet. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs. Ääriviivoiltaan kaunis. Ihastuttava pää, ilme. Hyvä purenta. Hyvät lavat. Riittävä eturinta. Kaunis ylälinja, häntä. 
Polvikulmat voisi olla aavistuksen voimakkaammat. Ei tänään täydessä turkissa, mutta laatu lupaava. Hyvät sivuliikkeet. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO ERI, AVK2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2-v. Oikeat mittasuhteet. Voimakas kokonaisuus. Hyvä pää, silmät, korvat, purenta. Voimakas rintakehä ja raajat. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Epävakaat etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   AVO ERI 2 SA 
Good head and expression. Good widh & depth of chin. Good overall balance. Sound away & towards. Good side movement 
& positive.  
Hyvä pää ja ilme. Hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvin tasapainoinen kaikin puolin. Tasapainoinen edes takas. Hyvät sivuliikkeet 
ja varma.  
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KIIRAMANNA NEVER GIVE YOU UP 11077/14 narttu 
i. P'Zazz Never Say Never e. Kiiramanna Madelaine 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Attractive head and expression. Well shape skull. Good mouth and chin. 
Exc. front assemble. Lovely neck and topline. Good be fraction longer. Excellent coat texture. Positive active mover when 
settle. Good temperament. 
Yleisvaikutelman on erinomainen. Viehättävä pää ja ilme. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä suu ja alaleuka. Erinom. 
kokonaisuus edestä. Ihastuttava kaula ja ylälinja. Voisi olla hiukan pitempi. Erinomainen turkin laatu. Positiivinen aktiivinen 
liikkuja asetuttuaan. Hyvä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN ERI 4  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, femin. head, good reach of neck & front. Would like a shade longer in body, and better let down in hocks, sound in 
movement. 
Kiva koko, feminiininen pää, hyvä kaulan ulottuvuus ja etuosa. Toivoisin aavistuksen pidemmän rungon ja kintereet paremmin 
alas, oikeat liikkeet.  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva JUN ERI, JUK1, SA 
Oikean tyyppinen. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Erinomainen kallo ja ilme. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. Hyvä kaula. Ylälinja 
voisi olla tasaisempi liikkeessä. Hyvä häntä. Riittävä eturinta ikäisekseen. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä karva 
ikäisekseen. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN ERI, JUK 3, SA 
20 kk. Hyvä koko. Ok mittasuhteet. Hyvä luusto. Ryhdikäs. Lupaava, narttumainen pää. Oikein kiinnittyneet korvat. Tummat 
silmät. Hieman voimakas alapurenta. Riittävän leveä alaleuka. Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. 
Hyväasentoiset eturaajat. Ok karvanlaatu; vaihtumassa. Litteä häntä. Liikkuu ryhdikkäästi, riittävällä askelpituudella. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Lavat hieman edessä, vahva selkä ja runko. Hyvät raajat ja liikkeet. Hyvä turkinlaatu. 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen NUO ERI, NUK 2 
Turhan neliömäinen malliltaan. Leveä kallo ja pyöreät silmät. Lyhyt kaula, suora selkä. Hyvä eturinta. Turha lyhyt rintakehä. 
Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Liikkuu hyvällä ryhdillä. 
 
KIIRAMANNA NEVER MAKE YOU CRY 11078/14 U 
i. P'Zazz Never Say Never e. Kiiramanna Madelaine 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN ERI, JUK 1, SA, VARASERT 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Nice head. Correct teeth. Good topline. Correct tail. Correct angulation. Good balance, good movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää. Oikeanlainen purenta. Hyvä ylälinja. Oikeanlainen häntä. Hyvät kulmaukset. Tasapainoinen, 
hyvät liikkeet. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, NUO-ERI, NUK-1, SA, PU-1, SERT, VSP 
Rodunomainen lähestyessä 
Tyypiltään erinomainen tasapainoisesti rakentunut maskuliininen uros jolla hyvä runko ja raajat. Vahva kallo. Erinomainen 
kuono-osa ja purenta. Hyvä pigmentti ja korvat. Tummat pyöreähköt silmät. Erinomainen ylälinja ja häntä. Sopivassa turkissa. 
Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 1, SA, PU 3, SERT 
Good sized masculine male. Has a very good head. Excellent bite. Very good reach of neck. A little long in body. Strong 
topline. Correct tailset. Very good front and rear angulations. Moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Erinomainen purenta. Erittäin hyvä kaulankaari. Hieman pitkä runko. 
Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI, NUK 1, SA, PU 2, VARASERT, CACIB 
17 kk. Hyvä koko. Oikeat mittasuhteet ja hyvä luusto. Kaunispiirteinen, vahva, urosmainen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. 
Erinomainen purenta ja hyvä, leveä alaleuka. Hyvinkehittynyt rintakehä, eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Ok karvanlaatu; 
vaihtumassa. Hyvä häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Kevyet, joustavat liikkeet. 
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Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  NUO ERI, NUK 1, SA, PU 2, SERT 
Excellent type. Masculine. Well balanced. Excellent head and expression. Correct bite. Excellent neck, topline and tail. Well 
developed chest. Excellent movement. 
Erinomainen tyyppi. Maskuliininen. Hyvin tasapainoinen. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen kaula, ylälinja 
ja häntä. Hyvin kehittynyt rinta. Erinomaiset liikkeet. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
18 Monate alter kräftiger Rüde, korrektes Gebiss, etwas Kulisse im Unterkiefer, Kopf mit typischem Ausdruck, korrektes Kinn, 
gute Winkelungen, gute Obere- und Unterlinie, gute Bewegungsablauf.  
18 kuukautta vanha voimakas uros, oikea purenta. Alaleuassa hampaat eivät aivan suorassa rivissä. Tyypillinen ilme, oikea 
leuka, hyvät kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät liikkeet.  
 

Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   NUO ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
Masculine head & expression. Good widthed underjaw. Wonderful eye. Nice lifted ears. Angulation is good. Good topline. 
Moves well in profile. Moves soundly behind. A little loose in elbow. Very nice type.  
Urosmainen pää ja ilme. Hyvä alaleuan leveys. Ihanat silmät. Kiva korvien noste. Hyvät kulmaukset. Hyvä ylälinja. Liikkuu 
hyvin sivulta. Liikkuu oikein takaa. Hieman löysät kyynärpäät. Erittäin kiva tyyppi.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  NUO ERI, NUK 2, SA 
Maskuliininen nuorukainen, jolla hyvät mittasuhteet ja hyvin kehittynyt vankka runko. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. 
Kauniit, tummat silmät. Leveät leuat ja hyvä purenta. Iso, hieno kirsu. Hyvä kaula ja eturinta. Polvikulma voisi olla hieman 
voimakkaampi. Liikkuu hyvin sivusta, hieman kapeasti edestä. Hyvälaatuinen turkki. Miellyttävä käytös. 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen NUO ERI, NUK 1, SA, PU 2, SERT, VARACACIB 
Kookas, vahvarakenteinen, nuori uros. Maskuliininen pää ja ilme. Oikea-asentoiset korvat, hyvämuotoiset silmät. Erinomainen 
etuosa, aavistuksen pitkä lanne. Hyvä takaosa ja häntä. Oikealaatuinen turkki. Erinomainen temperamentti ja liikkeet. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO ERI, NUK 1, SA, PU 4, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan rodunomainen uros. Vahva uroksen pää, kauniit korvat, tummat oikeanmuotoiset silmät, 
hyvä kuono, upea purenta, leveä suora hammasrivi. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Ikäisekseen erinomainen eturinta. 
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva raajaluusto ja vankka runko. Liikkuu kaikilta osin upeasti. Erinomainen 
esiintyminen. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen NUO ERI, NUK 1, SA, PU 3, VARASERT, VARACACIB 
19 kk, kaunislinjainen, hyväluustoinen ja runkoinen. Kaunis, ryhdikäs, nuori uros. Hienosti rakentunut etuosa. Hyvä häntä ja 
takaosa. Urosmainen pää ja ilme. Hyvä korvienkiinnitys. Hyvä kuono ja purenta. Erinomainen karvanlaatu. Sopiva hapsutus. 
Kauniit, pitkät käpälät ja hieno varvashapsutus. Tyylikkäät liikkeet ja säilyttää ylälinjan mallikelpoisesti. Miellyttävä luonne. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO ERI NUK1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
20 months. Excellent size and shape. Nicely balanced head. Lovely eye and expression. Good lift to ears. Good bone and 
feet. He has lovely reach of neck. Excellent topline. Angulations good front and rear. Chest well balanced. Excellent coat 
texture. He has lovely balanced side case, good coming and going. 
20 kuukautta. Erinomainen koko ja muoto. Hyvä tasapainoinen pää. Ihanat silmät ja ilme. Hyvä korvien kohotus. Hyvä luusto ja 
käpälät. Ihana kaulan pituus. Erinomainen ylälinja. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Rinta hyvin tasapainottunut. 
Erinomainen karvapeitteen laatu. Ihanasti tasapainottunut sivulta, hyvät etu- ja takaliikkeet.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  NUO ERI 1 SA PU 3 SERT VARACA 
Käsiteltävissä 
Very nice breed type. Good size and proportions. Excellent coat quality. Masculin head. Excellent dark well-shaped eye. 
Oriental expression. Skull should not be heavier. Excellent foreface and cushioning. Well-set ear. Well-made front. Good ribs. 
Strong loin. Excellent hindquarter. Excellent tailset and carriage. Moves well, good reach and drive. Proud appearing.  
Erittäin kiva rotutyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen turkin laatu. Urosmainen pää. Erinomaiset tummat, hyvän 
malliset silmät. Itämainen ilme. Kallo ei saisi olla vahvempi. Erinomainen kuono ja täyteläisyys. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä 
etuosan rakenne. Hyvät kylkiluut. Vahva lanne. Erinomaiset takakulmukset. Erinomainen hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu 
hyvin hyvällä ulottuvuudella ja draivilla. Ylpeä esiintyminen.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  NUO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Masculin male with beautiful, typical head. Nice skull and broad underjaw. Sound mouth. Very correct front. Perfect coat. Well 
filled body. Moves very nice behind, acceptable in front. Good tail carriage. Shows well. 
Urosmainen kauniilla, tyypillisellä päällä. Kiva kallo ja leveä alaleuka. Oikea suu. Erittäin hyvä etuosa. Täydellinen turkki. Hyvin 
täyttynyt runko. Liikkuu erittäin kivasti takaa, hyväksyttävästi edestä. Hyvä hännän kanto. Esiintyy hyvin.  
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Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI, NUK2, SA 
Maskulin hane med bra proportioner. Välformad skalle med väl ansatta öron. Mycket vackra fransar. Välformade, mörka ögon. 
Svag haka. Flott hals. Bra svans. Bra kropp och vinklar. Fina tassar. Rör sig med fin raskhet och resning. Vacker päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo ja hyvin kiinnittyneet korvat. Erittäin kauniit hapsut. 
Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Heikko alaleuka. Upea kaula. Hyvä häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu 
hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PU 3 SERT FI MVA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful masculine head. Excellent mouth. Lovely dark pigment and eye. Typically superior expression. So well made all 
through. In excellent coat condition. Excellent mover. High set well carried tale. Lovely for size and type. Beautiful ear fringes. 
Excellent temperament and attitude. Most impressive. 
Kaunis maskuliininen pää. Erinomainen suu. Ihastuttava tumma pigmentti ja silmät. Tyypillinen ylpeä ilme. Hyvin rakentunut 
kokonaisuus. Erinomainen turkin kunto. Erinomainen liikkuja. Korkealle kiinnittynyt hyvin kannettu häntä. Ihana koko ja tyyppi. 
Kauniit korvahapsut. Erinomainen luonne ja asenne. Vaikuttava. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 3 SA PU 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Excellent size & proportions. Good head, chin, eyes. Excellent condition. Good movement & carriage. 
2 –vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, leuka, silmät. Erinomaisessa kunnossa. Hyvä liike ja ryhti. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v. Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. Leveät leuat. Voimakas rintakehä ja 
raajat. Erinomaiset kulmaukset. Hyvät käpälät ja välikämmenet. Hyvä turkki ja häntä. Melko epävakaat etuliikkeet. Askelpituus 
hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Good head shape, little round in eye, correct bite & width & depth in chin. Good shoulders & body, nice quaters. Moves 
soundly away, towards tends to toe in, and when standing turns front feet out.  
Hyvän mallinen pää, hieman pyöreät silmät, oikea purenta ja leuan leveys ja syvyys. Hyvät lavat ja runko, kivat kulmaukset. 
Liikkuu tasapainoisesti takaa, edestä varvasahtaasti, ja seistessä kääntää etujalkoja ulos.  
 
KIIRAMANNA NEVER SAY GOODBYE 11079/14 uros 
i. P'Zazz Never Say Never e. Kiiramanna Madelaine 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, NUO-ERI, NUK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhdikäs maskuliininen tasapainoisesti rakentunut uros. Hyvä ylälinja ja häntä. Erinomainen runko. Tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat. Hyvä kallo, korvat, silmät ja pigmentti. Täyteläinen kuono-osa. Purenta ok. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä 
askeleella. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen JUN-ERI, JUK-1 
Rodunomainen lähestyessä 
Melko kookas, vahva nuori uros. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Hyvä pää, tummat silmät. Epätasaiset alaetuhampaat. Oikein 
sijoittuneet, mutta isot korvat. Hyvä eturinta. Hieman kapeat etuliikkeet. Erinomaiset takakulmaukset ja hyvä hännänkiinnitys. 
Itsevarma ja reipas käytös. Karva vielä osittain pentumaista. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia NUO ERI, NUK-1 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type. Correct size. Strong bones. Head good and skull. Lovely expression. Enough marked stop. Good size. Enough 
marked muzzle. Must be wider size of line in lower jaw. Excellent neck and topline. Correct tailset. Excellent ribcage. Correct 
coat structure enough volume. Nice temperament. 
Erinomainen tyyppi. Oikea koko. Vahava luusto. Hyvä pää ja kallo. Ihana ilme. Riittävän vahva otsapenger. Hyvä koko. Riittävä 
kuono. Pitäisi olla leveämpi hammasrivi alaleuassa. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen hännnän kiinnitys. 
Erinomainen rintakehä. Oikea turkin rakenne ja riittävä määrä. Kiva luonne.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO ERI NUK2 SA 
Mittasuhteiltaan erinomainen, oikeankokoinen uros. Vahva uroksen pää. Kauniit korvat. Erinomainen pigmentti. Hyvä vahva 
alaleuka. Hampaat voisivat olla tasaisemmassa rivissä. Vahva ylälinja. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Esiintyy erinomaisesti. 
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Imatra 6.4. Irina Poletaeva NUO ERI, NUK1, SA, PU1, SERT, VSP 
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Urosmainen pää. Alaleuka voisi olla hieman leveämpi. Erinomainen ilme. Kaunis kaula ja 
ylälinja, samoin häntä. Erinomainen eturinta. Oikeat kulmaukset. Liikkuu kauniisti. Erinomainen karva. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI, NUK 3, SA 
17 kk. Hyvä koko. Erinomaisessa lihaskunnossa. Ok mittasuhteet, hyvä luusto. Vahva, urosmainen pää. Hyvät korvat. Tummat 
silmät. Hieman voimakas alapurenta ja kapea alaleuka. Hieman epätasainen alahammasrivi. Erinomainen rintakehä. Hyvä 
karvanlaatu, häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
18 Monate alter kräftiger Rüde mit korrektem Vorbiss, etwas kleine Augen, korrekte Ohren, korrekte Winkelungen, gute Obere- 
und Unterlinie, bewegt sich flott & frei. 
18 kuukautta vanha voimakas uros, jolla oikea alapurenta. Hieman pienet silmät, oikeat korvat. Oikeat kulmaukset, hyvä ylä- ja 
alalinja. Liikkuu reippaasti ja vapaasti.  

 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen NUO ERI, NUK 1, SA, SERT 
Tiivis, ryhdikäs, sopusuhtaisesti rakentunut uros, jolla hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvä, täyteläinen kuono-osa. 
Hieman pitkä alaleuka. Melko voimakas kallo-osa. Kauniisti asettuneet korvat. Kaunis ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. 
Erinomainen eturinta ja kulmaukset. Tasapainoinen rakenne. Hyvät takaliikkeet. Hieman epävakaat etuliikkeet. Ryhdikkäät, 
tasapainoiset sivuliikkeet. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Good proportions, good tail. Good leg length.  Could have little more width to the muzzle. Very good carriage. 
3 –vuotias. Hyvät mittasuhteet, hyvä häntä. Hyvä raajakorkeus. Voisi olla hieman leveämpi kuono. Erittäin hyvä ryhti. 
 
KIIRAMANNA OLD RIP VAN WINKLE 14109/15 uros 
i. Dedicated To The Time Is Flying e. Kiiramanna Queen Anne 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  PEK 1 KP VSP pentu 
Käsiteltävissä  
Good size & lenght. Exellent body for the age. Relatively small head. High set ears, good eyes. Exellent muzzle. Good neck, 
topline & tail. Well angulated front & rear. Good bones & feet. Moves freely. Good coat.  
Hyvä koko ja pituus. Erinomainen runko ikäisekseen. Suhteessa pieni pää. Korkealle kiinnittyneet korvat, hyvät silmät. 
Erinomainen kuono. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu vapaasti. 
Hyvä turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi PEN 1 KP VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lovande valp. Rör sig väl från sidan. Fint välformat huvud. Bra ögon. Fina noskuddar. Bett under utveckling. Lovande front. 
Bra hals & skuldra. Bra bröstkorg & djup med tillräcklig längd. Välvinklad bak. Fint ansatt  & buren svans. Rör sig med fint 
parallelhet 
Lupaava pentu. Liikkuu hyvin sivusta. Hieno hyvin muotoiltu pää. Hyvät silmät. Hienot kuono pehmusteet. Purenta vielä 
kehitysvaiheessa. Lupaava etuosa. Hyvä kaula ja lapa. Hyvä rintakehä ja syvyys riittävällä pituudella. Hyvin kulmautunut 
takaa. Hyvin asetettu ja kannettu häntä. Liikkuu hienosti yhdensuuntaisesti. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice & broad across the skull. Front legs well under the body. Front needs to fighter up a bit. Good topline. Good tail set. Nice 
outline. Front movement needs to steady out a bit. Good rear movement. 
Hyvä ja leveä kallo. Etujalat hyvin rungon alla. Etuosan tulee vahvistua. Hyvä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvät ääriviivat. 
Etuliikkeiden tulee vakaantua. Hyvät takaliikkeet. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Hyvänkokoinen ja erinomaiset mittasuhteet. Miellyttäväilmeinen pää. Voimakas kuono-osa. Erinomainen kaula, ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Ikään riittävä eturinta ja runko. Lupaava karva. Liikkuu kauniilla ryhdillä. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, PEN 1 KP ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head-shape. Ears nicely set. Good overall preportions. Lovely pro-sternum. Good body length. Good tailset. Exc. stifle, 
strong rear. Lovely silky coat. 
Hyvä pään  muoto. Kivasti asettuneet korvat. Hyvät mittasuhteet. Hyvä eturinta. Hyvä rungon pituus. Hyvä hännän kiinnitys. 
Erinomaiset polvet, vahva takaosa. Ihanan silkkinen karvapeite. 
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Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia PEN 1 KP ROP-PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
8 m old very nice male. Correct size & body proportion for his age. Good bones. Nice head. Nice dark eyes. Correct front. 
Good topline. Excellent ribcage and chest for his age. Correct front angulations, efficient behind. Excellent coat quality. Correct 
movement for his age. Needs more time to grow. Nice behaviour & handling. 
8 kk vanha erittäin miellyttävä uros. Oikea koko & rungon mittasuhteet ikäisekseen. Hyvä luusto. Miellyttävä pää. Hyvät 
tummat silmät. Oikeanlainen etuosa. Hyvä ylälinja. Erinomainen rintakehä ja rinta ikäisekseen. Oikeanlaiset etukulmaukset, 
kohtuulliset takaa. Erinomainen turkin laatu. Iälle tyypilliset liikkeet. Tarvitsee aikaa kasvaakseen. Miellyttävä käytös & 
esittäminen.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI 
Hane med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron med fina fransar. Mörka, välformade ögon. Något outfyllt 
nosparti. Bra haka. Mycket flott överlinje, svans, kropp och vinklar. Fina tassar. Utmärkt päls. Rör sig med fint, raskt steg. 
Kunde haft lite mer attityd. 
Uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys ja hyvät hapsut. Tummat, hyvänmuotoiset 
silmät. Hieman täyttymätön kuono-osa. Hyvä alaleuka. Erittäin upea ylälinja, häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät. 
Erinomainen turkki. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Voisi olla hieman enemmän asennetta. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 kk. Mittasuhteiltaan melko pitkä. Hyvä kallo. Sopiva kuonon pituus. Pyöreähköt silmät. Hieman matalalle kiinnittyneet 
korvat. Purenta ok, mutta alaleuassa vain 4 etuhammasta, niistäkin yksi rivistä ulkona. Rintakehä vielä kovin kapea. Vahva 
raajaluusto. Hyvät käpälät. Hieman pitkä lanne. Hyvä takaosa. Hyvä häntä ja turkki. Hyvä askelpituus. Kauhovat etuliikkeet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
Nice head, good lenght of muzzle, nice cushioning. The shoulder is foward. Front ?? Elbow is turning out. Moves wide coming 
towards, close going away. Steady side action.  
Kiva pää, hyvä kuonon pituus hyvällä täyteläisyydellä. Etuasentoiset lavat. Etuosa ?? Ulkonevat kyynärpäät. Liikkuu leveästi 
edestä ja ahtaasti takaa. Vakaat sivuliikkeet.  
 
KIIRAMANNA PRINCESS DIANA FI22923/14narttu 
i. Oakmyst Bachlor Boy e. Kiiramanna Alexi 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, 22923/14 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen tasapainoisesti rakentunut juniori, jolla erinomainen koko. Erinomainen ylälinja ja häntä. Hyvä rintakehä. Hyvät 
tassut. Hyvä kallo ja korvat. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Hyvä pigmentti, tummat silmät. Lupaava turkki. Miellyttävä 
luonne. Lyhyehkö taka-askel. Reipas esiintyjä. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI, JUK 2, SA 
Hyvin soma ikäisekseen, hyvin kehittynyt erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvin kaunisilmeinen pää. 
Erinomaiset tummat silmät ja hyvät korvat. Eturinnan saa vielä täyteläistyä. Hieman suora olkavarsi. Sopiva luuston vahvuus. 
Kaunis ylälinja ja hyvä häntä. Erittäin hyvälaatuinen karvapeite. Reippaat ryhdikkäät liikkeet. 
 
KIIRAMANNA SHENZI FI54366/14 narttu 
I. Arundina Simba The Lion E. Kiiramanna Dawa Drolma Kasv. Merja Uimonen Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Mittasuhteiltaan hieman neliömäiseltä ja vielä ilmavalta vaikuttava 5kk vanha pentu. Sopivan kokoinen pää, hyvät korvat, hyvä 
tumma pigmentti. Kaunis kuono-osa. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hampaat vaihtumassa. Kaareutuva lanneosa. Häntä voisi 
olla ylemmäksi kiinnittynyt. Kevyt eturinta. Toivoisin aavistuksen vahvemman raajaluuston. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  PEK – 
Nice puppy. Lovely coat. Would hope muscle would not grow anymore. Nice chest. Good topline & front. Well angulated 
behind. 
Kiva pentu. Ihana turkki. Toivottavasti kuono ei kasva enempää. Kiva rinta. Hyvä ylälinja ja etuosa. Hyvin kulmautunut takaa.  
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8,5 kk hyvin kehittynyt elegantti narttu, jolla kaunis narttumainen pää. Hyvä ilme, tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä 
kaulan pituus. Vahva selkälinja. Ikäisekseen kehittynyt luusto. Hyvä karva tulossa. Oikea temperamentti. Liikkuu reippaasti 
hyvällä askeleella. 
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Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola PEK 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin mit korrektem Gebiss. Richtige Oberelinie. Fester Knochenbau. Haarkleid noch in  Entwicklung.   
Tasapainoinen narttu, jolla oikea purenta. Oikea ylälinja. Tiivis luusto. Turkki vielä kehitysvaiheessa.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja oikea ilme. Hieman lyhyt olkavarsi. Vahva selkä, hyvä takaosa. Vielä pentumaiset liikkeet. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN ERI, JUK 1, SA 
Hyvänkokoinen ja oikeat mittasuhteet. Todella kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja yllinja. Voimakas runko. Eturinta saiai olla 
selvempi. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Silkkinen karva. Hieman epävakaa etuliike. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN ERI JUK1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good overall preportions. Very good outline. Good bone. Exc. head. Enough underjaw. Right size of head. Very good hodes. 
Lovely, silky coat. Free, easy mover. Send both ways. Exc. topline. 
Hyvät mittasuhteet. Todella hyvät ääriviivat. Hyvä luusto. Erinomainen pää. Tarpeeksi alaleukaa. Oikean kokoinen pää. Todella 
hyvät kintereet. Ihana, silkkinen karvapeite. Vapaat, helpot liikkeet molempiin suuntiin. Erinomainen ylälinja. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Ännu outvecklat på många håll. Litet huvud. Välburna öron. Mörka ögon. Passande 
nosparti. Trång underkäke. Bra topline. Tunn kropp. Goda vinklar. Runda tassar. Lovande päls med tilltalande färg. Skjuter up 
ryggen i rörelse. Behöver få mer av allt. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Vielä kehittymätön monilta osin. Pieni pää. Hyvin kannetut korvat. 
Tummat silmät. Sopiva kuono-osa. Kapea alaleuka. Hyvä ylälinja. Kevyt runko. Hyvät kulmaukset. Pyöreät käpälät. Lupaava 
turkki, jossa miellyttävä väri. Köyristää selkää liikkeessä. Tarvitsee lisää kaikkea. Erinomainen luonne. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
15 kk. Kevyt kokonaisuus. Hyvä kallo ja korvat. Hyvät silmät. Kapeat leuat. Oikea purenta. Lyhyehkö rintakehä. Tyydyttävät 
kulmaukset edessä, hyvät takana. Maa-ahtaat takaliikkeet. Kovin epävakaat etuliikkeet. Askelpituus hyvä. Hyvä turkki ja häntä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
Good shape of head little round in eye. Would like more width of chin. Adicute hind angulation. Light in bone & body. Close ?? 
away, narrow towards. Side action is ok.  
Hyvä pään palli, hieman pyöreyttä silmissä. Toivoisin leveämmän leuan. Riittävät takakulmaukset. Kevyt luusto ja runko. 
Liikkuu ahtaasti takaa, kapeasti edestä. Sivuliike on ok.  
 
KIIRAMANNA TOTUTTA ETSIMÄSSÄ 48721/13 uros 
i. Toyway Xolpo e. Kiiramanna Häläpätihämmää 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva NUO ERI, NUK3 
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. 
Liikkuu hyvin. Hyvä karva ikäisekseen. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI, NUK 2, SA 
20 kk. Hyvä koko. Oikeat mittasuhteet. Hyvä luusto. Hyvä, urosmainen pää. Oikein asettuneet korvat. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Karva vaihtumassa; laatu oikea. Kaunis häntä. Hyväasentoiset eturaajat. 
Liikkuu hyvällä askelmitalla ja ryhdillä. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Mycket fint maskulint huvud med utmärkta öron. Välmarkerad. Stark benstomme, välkroppad. Bra svans. Bra storlek. Sund i 
sina rörelser. Välvisad. Vacker färg. Bra med päls. 
Erittäin kaunis maskuliininen pää erinomaisilla korvilla. Hyvin korostetttu. Vahva luusto, Hyvä runko. Hyvä häntä, hyvä koko. 
Terveet liikkeet. Hyvin esitetty. Kaunis väri. Hyvässä turkissa. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO ERI, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman korkearaajainen, sopiva luusto, riittävä kuono-osa. Alaleuka saisi olla leveämpi, hyvät tummat silmät, oikein 
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, hyvät etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä, hieman jyrkkä 
lantio, oikeat takakulmaukset, oikea askelpituus. Hieman leveä edestä. 
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KIIRAMANNA SAWA DAWA 35943/10 uros 
i.Kiiramanna Dalai Lama e.Kiiramanna Duffelidum 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteilta ja kooltaan oikea uros. Hyvä uroksen pää, silmät voisivat olla tummemmat Hyvä 
purenta, mutta toivoisin vahvemman ja syvemmän alaleuan. Erinomainen ylälinja ja häntä. Erinomainen eturinta. 
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä raajaluusto. Erittäin kaunis silkkinen karvapeite. Liikkuu hyvin sivulta ja 
edestä, hivenen ahtaasti takaa. Erinomainen esiintyminen. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki VAL ERI VAK 1 SA PU 1 ROP 
Oikeanmallinen ryhdikäs ja itsevarma uros, jolla oikeat mittasuhteet. sopiva luuston vahvuus. Miellyttävä ilmeinen pää ja 
erittäin hyvä kallo, korvat, silmät. Kaunis ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Hyvät kulmaukset ja oikea rintakehän muoto. Erittäin 
hyvä karvapeite. Hyvät liikkeet. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VAL ERI, VAK 2, SA, PU 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical head, body & expression. Perfect bite. Good topline, chest & angulations. Moves well. 
Tyypillinen pää, runko ja ilme. Täydellinen purenta. Hyvä ylälinja, rintakehä ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Has a very superior expression. Lovely dark eyes and pigment. Excellent mouth. In good coat condition. Too tall in size and 
shoulders could be better angulated. Very accurate in movement. Good topline.    
Erittäin ylpeä ilme. Ihastuttavat tummat silmät ja pigmentti. Erinomainen suu. Hyvä turkin kunto. Liian korkea ja lavat voisivat 
olla paremmin kulmautuneet. Erittäin virheetön liike. Hyvä ylälinja. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
6 years. Excellent condition. Little long for balance. Very good head, eyes and ears.  Good carriage. Little loose in front. 
6 –vuotias. Erinomainen kunto. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Erittäin hyvä pää, silmät ja korvat. Hyvä ryhti. Hieman löysä 
edestä. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK3, SA, PU3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vajaa 6 v. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää ja silmät. Hieman matalalle asettuneet korvat. Oikea purenta. 
Voimakas rintakehä ja raajat. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Kinnerahtaat takaliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Good head & expression, level mouth, shoulders are ok, nice body & quoters. Co??ton topline distracts. Hi is close going 
away, wide coming towards with steady sice action.  
Hyvä pää ja ilme, tasapurenta, ok lavat, kiva runko ja kulmaukset. ?????? Liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä, vakaat 
sivuliikkeet.  
 
KIIRAMANNA TOTUUTTA ETSIMÄSSÄ FI48721/13 uros 
I. Toyway Xolpo E. Kiiramanna Häläpätihämmää Kasv. Merja Uimonen Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO ERI 
Mittasuhteiltaan turhan neliömäinen uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Kauniit tummat silmät. Erinomainen pigmentti. Hyvä 
purenta. Kaunissyvä alaleuka. Pysty lapa. Lyhyt olkavarsi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Sopiva raajaluusto. Hyvin 
kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Kaunis esiintyminen. 
 
KIIRAMANNA TRU FINN 52865/12 uros 
i.Shandita's Tru Finn e.Kiiramanna Duffelidum 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Oikeat mittasuhteet. Hieno ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä kallo. Kauniit silmät. Hyvä vahva 
alaleuka. Hampaat kuultavat hieman. Kerta kaikkiaan upea eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Vahva runko. Liikkuu 
erinomaisesti kaikilta osiltaan ja kantaa itsensä kauniisti. Kaunis karvapeite. Upea esiintyminen. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2 J. alter eleganter Rüde, typischer Kopf mit gutem Ausdruck, noch akzeptables Gebiss, korrekte Winkelungen, sehr schöne 
Obere- & Unterlinie, ausgezeichnete Bewegungsablauf.  
Kaksivuotias tyylikäs uros, tyypillinen hyväilmeinen pää, vielä hyväksyttävä purenta, oikeat kulmaukset, hyvin kaunis ylä- ja 
alalinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 2, SA, PU 2, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää. Vahva selkä. Tilava rintakehä. Varma-asentoiset raajat sopivin kulmauksin. Hyvä häntä. Erinomaiset liikkeet. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, terverakenteinen, tasapainoinen uros, jolla ihastuttava ilme. Hyvä ryhti, vapaat liikkeet, hyvä näyttelykunto. 
 
KIIRAMANNA TRU LAPPONIA 52868/12 narttu 
i.Shandita's Tru Finn e.Kiiramanna Duffelidum 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO ERI, AVK3, SA 
Mycket got typ och helhet. Feminin tik. Kunde vara mer upp på bene. Söt huvud. Välburna öron av utmärkt storlek. Tunt 
nospartiet. Fin topline. Bra kropp. Litet lösa armbågar. Välvinklat bak. Välgående och showig. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Voisi olla korkearaajaisempi. Suloinen pää. Hyvin kannetut, 
erinomaista kokoa olevat korvat. Kevyt kuono-osa. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvin kulmautunut 
takaa. Liikkuu hyvin ja näyttävästi. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO ERI, AVK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Leuat voisivat olla leveämmät, kauniit tummat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat, joissa melko 
niukat hapsut. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta. Hieman ulkonevat kyynärpäät, oikean mallinen rintakehä. Hyvät 
takakulmaukset, oikea askelpituus. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN 2 SERT VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Mouth ok. Sweet feminine head. Excellent eye and pigment. Good shoulders and hind leg. Rather loose on elbow. Good feet. 
Lovely size and type. Well balanced. Excellent tail set and carriage. Enthusiastic show girl who moved fantastically. 
Suu ok. Ihana feminiininen pää. Erinomaiset silmät ja pigmentti. Hyvät lavat ja takajalat. Melko löysät kyynärpäät. Hyvät 
käpälät. Ihana koko ja tyyppi. Hyvin tasapainoinen. Erinomainen hännänkiinnitys ja kanto. Innokas show tyttö, joka liikkuu 
fantastisesti. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Lovely size & proportions. Very good rear & tailset. Needs just a little more finish in the muzzle. Excellent topline & 
movement. 
3 –vuotias. Ihana koko & mittasuhteet. Erittäin hyvä takaosa & hännänkiinnitys. Kuonon tarvitsee hieman täyttyä. Erinomainen 
ylälinja & liike. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO ERI, AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3-v. Hyvät mittasuhteet. Pieni, hyvä pää. Hyvät silmät ja korvat. Oikea purenta, mutta 5 alaetuhammasta epätasaisessa rivissä. 
Hyvä rintakehän vahvuus, niukka pituus. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO H 
Good head & expression, would like more chin. She is very fine over all. Lacks quaters. Close going away, wide in towards, 
eratic on side.  
Hyvä pää ja ilme, toivoisin enemmän leukaa. Kaikin puolin hentoinen. Puutteelliset kulmaukset. Ahdas takaa ja leveä edestä, 
epävakaa sivulta.  
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KIIRAMANNA TRUE BEAUTY 52867/12 narttu 
i.Shandita's Tru Finn e.Kiiramanna Duffelidum 
kasv. Uimonen Merja, Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well proposioned head. Excellent skull and earset. Well shaped eye. Would prefer darker eye 
rims. Good chin. Would prefer full dentation. Lovely body shape propositions. Well balanced for size.  Hold shape well in move. 
Can move well she wants to.  Excellent coat texture. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Erinomainen kallo ja korvien sijainti. Hyvänmuotoiset silmät. 
Toivoisin tummemmat silmäluomet. Hyvä alaleuka. Toivoisin täyden hampaiston. Ihastuttavat rungon mittasuhteet. Hyvin 
tasapainoinen kokoonsa nähden. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Halutessaan osaa liikkua hyvin. Erinomainen turkinlaatu.  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI, AVK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen, ryhdikäs ja tasapainoinen narttu. Hyvä eturinta, rintakehä voisi olla pidempi. Hyvin kulmautunut, hyvä kallo ja 
korvat. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Alaleuka voisi olla voimakkaampi.  Hyvä pigmentti. Riittävä askel sivusta, hieman 
vaappuva edestä. Ryhdikäs kokonaisuus. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI, AVK2, SA 
Mycket feminin. Utmärkta proportioner. Litet nätt huvud. Typiskt uttryck. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad med något kort 
bröstben. Välvinklad. Utmärkta tassar. Pigg, trevliga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Pieni, sievä pää. Tyypillinen ilme. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko, 
mutta hieman lyhyt rintalasta. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset käpälät. Reippaat, miellyttävät liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä 
luonne. 
 
KIIRAMANNA VICTORIA FEDERICA FI16025/13 narttu 
i. Kiiramanna Henrik e. Kiiramanna Dawa Drolma 
kasv Merja Uimonen, Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Typical head and expression. Skull could be fraction smaller. Well shape eye, good mouth and 
chin. Balanced outcome with good bone for size. Good length of ribcage. Loin is firm but a little long. Coming in to good coat. 
Hold shape well in move. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Tyypillinen pää ja ilme. Kallo voisi olla aavistuksen pienempi. Hyvänmuotoiset silmät, hyvä 
suu ja alaleuka. Tasapainoinen lopputulos, kokoonsa nähden hyvä luusto. Hyvä rintakehän pituus. Lanne on voimakas, mutta 
hieman pitkä. Tulossa hyvä turkki. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä.  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI, AVK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhdikäs, hyvänkokoinen, tyypiltään erinomainen. Hyvä ylälinja, häntä, rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä ilmeinen 
pää. Täyteläinen kuono-osa, alaleuka voisi olla leveämpi. Erinomainen turkinlaatu. Hyvä kallo-osa ja silmät. Hyvä sivuliike, 
löysyyttä edessä. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO-ERI, AVK-1, SA, PN-1, SERT, FIN MVA, VSP  
Rodunomainen lähestyessä 
Very feminine. Excellent type and size for female. Lovely head with nice expression. . Very good proportions of skull and 
muzzle. Excellent dark eyes. Strong topline, excellent forechest and breastbone. Very good angulations both sides. Correct 
coat structure, enough volume. Excellent temperament. Correct steps in movements.  
Erittäin feminiininen. Erinomainen tyyppi ja koko nartulle. Ihana pää kivalla ilmeellä. Erittäin hyvät kallon ja kuonon 
mittasuhteet. Erinomaiset tummat silmät. Vahva ylälinja, erinomainen eturinta ja rintalasta. Erittäin hyvät kulmauket edessä ja 
takana. Oikea turkin rakenne, riittävä määrä. Erinomainen luonne. Oikea askellus liikkeessä.  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, VAK1, SA, PN2 
Mycket fin champion. Utmärkt modell. Balanserad. Feminint huvud och uttryck. Välbyggd. Härlig attityd. Utmärkta rörelser. 
Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin hyvä valio. Erinomaisen mallinen. Tasapainoinen. Feminiininen pää ja ilme. Hyvä runko. Ihana asenne. Erinomaiset 
liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
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KIIRAMANNA ÄLY HOI ÄLÄ JÄTÄ FI37239/14 uros 
i. Kiiramanna Henrik e. Kiiramanna China Rose 
kasv. Merja Uimonen, Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN ERI JUK3 
Mittasuhteiltaan ja yleisilmeeltään rotutyypillinen nuori uros. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen pigmentti korostaa silmien oikeaa 
muotoa. Hyvä kuono ja alaleuka. Erinomainen purenta. Hyvä ylälinja. Aavistuksen jyrkkä lantio ja alhainen hännänkiinnitys. 
Hyvä etuosa ja raajaluusto. Hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, vielä 
hivenen huolimattomasti edestä. Esiintyy hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN ERI 1 SA  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice masculine head, nice dark eye, could be more oval than round. Good mouth, his ears could be higher set. Body, 
hindquartes, tailset good. Very mature for his age.  
Kiva urosmainen pää, kivat tummat silmät, jotka voisivat olla enemmän ovaalin malliset. Hyvä suu, korvat voisivat olla 
korkeammalle kiinnittyneet. Runko, takakulmaukset ja hännän kiinnitys hyvät. Erittäin kypsä ikäisekseen.  
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN EH, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 kk, erinomaiset mittasuhteet omaava hyväluustoinen uros, joka esitetään tänään hieman niukassa turkissa. Alaleuka saisi 
olla leveämpi. Samoin kuono-osa. Hyvä hännän asento & ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Lavat voisivat olla viistommat, 
samoin olkavarret. Rauhallinen esiintyjä. Esitetään hyvin. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
18 kk. Suurikokoinen ja roteva. Hyvä kallo ja korvat. Hieman pyöreät silmät. Voimakas rintakehä ja raajaluusto, silti hieman 
korkearaajainen. Hyvin kulmautunut edestä, liioitellun voimakkaasti takaa. Hyvä häntä. Runkoturkissa karheutta. Ystävällinen, 
mutta tottumaton käsittelyyn. Askelpituus hyvä. Hieman epävakaat etuliikkeet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  NUO ERI 1 SA 
Lovely head & expression, good width & depth of chin. Good moderate neck, nice body. Well made quaters. Moves soundly 
with poistive side action.  
Ihana pää ja ilme, hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvä kohtuullinen kaula, kiva runko. Hyvin kulmautunut. Liikkuu tasapainoisesti 
varmoin sivuliikkein.  
 
KIIRAMANNA ÖINEN TUULI FI50211/14 narttu 
 I. Kiiramanna Tru Finn E. Kiiramanna Usvametsän Neito Kasv. Merja Uimonen Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Erinomaista tyyppiä oleva, feminiininen 6kk vanha pentu. Rodunomaiset mittasuhteet, mutta kauttaaltaan vielä kovin pieni. 
Kaunis pää ja ilme. Kaunis, tumma pigmentti. Hyvä, vahva alaleuka, joka voisi olla leveämpi, hampaat vaihtumassa. Hyvä 
ylälinja. Häntä voisi olla hieman korkeammalle kiinnittynyt. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon nähden 
riittävä raajaluusto. Lupaava karvapeite hapsuineen. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, löysästi edestä. Hyvä luonne. 
 
KIRANMAYS D-DAZZLING DEZDEMONA 24932/14 narttu 
i. Braeduke Spyanki e. Tashi-Gong Magic For Kiranmays 
kasv Katri Aallonranta 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt typ. Fina proportioner. Huvudet kunde ha bredare underkäke. Något stora ögon. Utmärkt hals och rygg. Stabil front. 
Något kort bröst ben. Välvinklad bak. Något lågt ansatt svans. Utmärkta tassar. Fria och pigga rörelser. Vacker päls. Trevligt 
temperament. 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hieman suuret silmät. Erinomainen kaula ja selkä. Vakaa 
etuosa. Hieman lyhyt rintalasta. Hyvin kulmautunut takaa. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Erinomaiset käpälät. Vapaat ja 
reippaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
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Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi JUN ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
1 år. Mycket feminint vackert huvud. Välpigmenterad, välansatta öron. Bra hals och rygg. Sund tik. Bra konstruktioner. 
Passande benstomme. Bra höjd med svansen. Rätta stolta orientaliskt beteende. Hög kvalitet. 
1 vuotias. Erittäin feminiinen kaunis pää. Hyvä pigmentti, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkä. Terve narttu. Hyvä 
rakenne. Sopiva luusto. Hyvä hännän korkeus. Oikea ylpeä, itämainen käytös. Korkea laatu. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, NUO ERI, NUK 1, SA, PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions with clean outline. Good head and expression. Excellent ears. A little longer in body that I would like. But has 
good topline and tail and balanced front and rear angulations. Moves a little close behind, but uses her front and rear very well 
and keeps her outline. 
Hyvät mittasuhteet ja selkeät ääriviivat. Hyvä pää ja ilme. Erinomaiset korvat. Rungosta voisi olla pidempi. Hyvä ylälinja ja 
häntä, tasapainoinen etuosa ja takakulmaukset. Liikkuu vähän ahtaasti takaa, mutta käyttää etu- ja takaosaa hyvin ja pysyy 
ryhdissä. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tänään hieman ilmavassa kunnossa oleva nuori narttu. Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä. Oikea-asentoiset, hyvin kulmautuneet 
raajat. Liikkuu hyvin. Esiintyy ja esitetään mallikelpoisesti. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO EH, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tällä hetkellä hieman jalkavalta vaikuttava narttu, joka hieman kapea. Kauniit silmät ja korvat. Hyvä ylälinja ja häntä. Runko 
täysin kesken kehityksen ja turkki vaihdossa. Liikkuu takaa ahtaasti, sivulta ok. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    NUO ERI 2 
Käsiteltävissä 
Excellent size and attitude. Well shaped head with excellent stop. Well developed muzzle. Excellent bite. Well shaped dark 
eyes. Good neck and topline. Excellent angulation and length of upperarm. Well carried tail. Good coat. Typical feet. Moves 
freely with lots of attitude.  
Erinomainen koko ja asenne. Hyvän mallinen pää ja erinomainen otsapenger. Hyvin kehittynyt kuono. Erinomainen purenta. 
Hyvän malliset tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomaiset kulmaukset ja olkavarren pituus. Hyvin kannettu häntä. Hyvä 
turkki. Tyypilliset tassut. Liikkuu vapaasti runsaalla asenteella.  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   NUO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Good head. Feminin expression. Excellent eyes. Well set ears. Good topline. Well set tail. Good 
angulations behind. Moves freely but very close behind. Lovely picture standing and profile on the move. Lacking coat.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvä pää. Feminiininen ilme. Erinomaiset silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä ylälinja. Hyvä hännän 
kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Liikkuut vapaasti, mutta hyvin ahtaasti takaa. Ihana sivukuva seistessä ja liikkeessä. 
Puutteellinen turkki.  
 
LACHLAN BEFORE DAWN SE58497/2013  uros 
i. Lachlan A Day Without Rain e. Candali Wom Ulfenbachtal 
Kasv. Wiborg Jonas, Ruotsi 
 
Very good for breed type. Like little more strength in foreface. Good in skull. Well placed ears. Would like little more length in 
legs. Good topline. Tailset is ok, but needs better carriage. Good angulation behind. Little bit nervous. Good coat.  
Erittäin hyvä rotutyyppi. Toivoisin vahvemman kuonon. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Toivoisin enemmän jalkoja. Hyvä 
ylälinja. Hännän kiinnitys ok, mutta voisi kantaa paremmin. Hyvät kulmaukset takana. Hieman hermostunut. Hyvä turkki.  
 
LECIBSIN GALA 16388/05 narttu 
i. Ziestan Laa Laa e. Lecibsin Kiss Me 
Kasv. Kuusisto Jukka, Hämeenkyrö  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VET-ERI, VEK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen, kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen veteraani. Hyvä ylälinja ja häntä. Riittävästi kulmautunut. Pitkä 
rintakehä. Hyvä kallo, hyvä pigmentti. Pyöreät silmät. Vahva riittävä alaleuka. Liikkuu reippaasti riittävällä askeleella. 
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LEHTIKUMMUN HACKELBERRY 54357/12 narttu 
i. Toyway Xolpo e. Ruskarinteen Justiina 
kasv. Nieminen Nina, Förby 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head & expression. Correct bite. Good ear & eye set. Nice topline. Straight back. Good angulations & tail carriage. Moves 
well. Good texture. 
Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvät korvien ja silmien asento. Hyvä ylälinja. Suora selkä. Hyvät kulmaukset ja hännänkato. 
Liikkuu hyvin. Hyvä karvapeite. 
 
LILILEIAN HAPPY EVER AFTER 46494/12 uros 
i. Mon Aminetten Brandon e. Lilileian Padmè Amidala 
kasv. Rämö Tiina, Vantaa 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI AVK 1 SA PN2 VASERT CACIB 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull, excellent earset, good muzzle, exc. mouth and chin. Eyes are well set but I 
would prefer them a little bit more oval shape. Lovely front assembly. Good length of ribcage. Would prefer a little more spring. 
Firm loin but a little long. Excellent tailset. Good feet. In lovely coat. Nose pigmentation would be darker. Positive mover. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo, erinomainen korvien sijainti, hyvä kuono, erinom. suu ja alaleuka. 
Silmät hyvin sijoittuneet, mutta toivoisin ne hieman enemmän ovaalin muotoisiksi. Ihastuttava kokonaisuus edestä. Hyvä 
rintakehän pituus. Toivoisin kylkiluihin enemmän kaarevuutta. Voimakas lanne, mutta hieman pitkä. Erinomainen 
hännänkiinnitys. Hyvät käpälät. Ihastuttava turkki. Kirsupigmentti voisi olla tummempi. Positiivinen liikkuja. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI, AVK 1, SA, PN 1, SERT, CACIB, VSP 
Good sized very feminine bitch. Excellent head and expression. Correct reach of neck. Slightly longer body. Strong topline and 
correct tailset. Excellent front and rear angulations. Moves well. 
Hyväkokoinen, hyvin feminiininen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Oikea kaulankaari. Hieman pitkä runko. Vahva ylälinja ja 
oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI, AVK 1, SA, PN 1, SERT, FI MVA, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 years. Very nice type, good size & proportions. Very nice head & expression. Correct bite, excellent development of chest, 
straight front legs. Excellent angulation in back legs, tail well set & carried. Excellent topline & movement. 
3 vuotias. Hyvää tyyppiä, hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet. Oikein hyvä pää ja ilme. Oikea purenta, erinomaisesti 
kehittynyt rintakehä, suorat etujalat. Erinomaiset takakulmaukset, hännänkiinnitys ja –kanto. Erinomainen ylälinja ja liike. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, ROP 
3 years. In excellent show condition. With high quality coat, well prepared for show. Good substance. Nice front. Nice topline. 
Excellent in movement. Well presented. 
3 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Korkealaatuinen turkki, hyvin valmisteltu näyttelyyn. Hyvä olemus. Hyvä etuosa. 
Hyvä ylälinja. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  VAL ERI 3  
Very type little bitch. Lovely size. Well balanced head. Good bite. Ears carried well. Good skull. Good chest. Nice front. Lovely 
topline. Well angulated. Tail carried well. Nice harefeet. Moved well.  
Erittäin tyypillinen pieni narttu. Ihana koko. Hyvin tasapainoinen pää. Hyvä purenta. Kantaa korvansa hyvin. Hyvä kallo. Hyvä 
rinta. Kiva etuosa. Ihana ylälinja. Hyvin kulmautunut. Kantaa häntäsä hyvin. Kivat jäniksenkäpälät. Liikkuu hyvin.  
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch. Well balanced all over. Excellent head and expression. Correct mouth. Good neck and topline. Well angulated 
front and rear. Well developed body. Good coat and condition. Moves and shows well. 
Feminiininen narttu. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen pää ja ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä turkki ja kunto. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI 2 SA PN 4 
Käsiteltävissä  
Elegant female with excellent overall balance. Feminine head. Good underjaw. Dark oval eyes are a little wet. Well shaped 
forequarters. Tight elbows. Correct oval feet. Strong topline carries tail well. Light and elegant movement.  
Elegantti narttu, jolla hyvä tasapaino kaikin puolin. Feminiininen pää. Hyvä alaleuka. Tummat, ovaalit silmät. Hyvän malliset 
etukulmaukset. Tiiviit kyynärpäät. Oikeat ovaalit tassut. Vahva ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Kevyet ja elegantit liikkeet.  
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Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, linjakas narttu. Sievä ilme. Hyvä eturinta. Kaunis ylälinja ja häntä. Raajaluusto voisi olla hivenen voimakkaampi. 
Liikkuu sivulta hyvin, edestä voisi liikkua vakaammin. Kaunis silkkinen turkki. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3-vuotias valionarttu, jolla erinomainen turkinlaatu. Sopiva raajaluusto. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä runko. Kauniit sivuliikkeet. 
Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Typical expression. Good topline. Good angulations & tail carriage. Moves well. Good coat. 
Tyypillinen ilme. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset & hännänkanto. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI, VAK3, SA 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Ger ett något lång sträck intryck. Prydligt huvud och uttryck. Välburna öron med fina 
behäng. Utmärkt nospartiet. Kunde ha bättre pigment. Vacker hals. Lång länd. Bra front och kropp. Välvinklad. Utmärkta tassar 
med vackra penselhår. Utmärkt päls. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Antaa hieman pitkänomaisen vaikutelman. Viehättävä pää ja ilme. 
Hyvin kannetut korvat, joissa hyvät hapsut. Erinomainen kuono-osa. Pigmentti voisi olla parempi. Kaunis kaula. Pitkä lanne. 
Hyvä etuosa ja runko. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset käpälät, joissa kauniit hapsut. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. 
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI, VAK 3, SA, PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Purenta voisi olla hieman leveämpi. Kauniit tummat silmät, hieman haalistunut 
kirsupigmentti. Oikein kiinnittyneet korvat, melko pitkä kaula, hyvä eturinta, hyvät etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä. 
Kauniisti kulmautuneet takaraajat, hyvä häntä. Oikea askelpituus, vispaa melko voimakkaasti edestä. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. In excellent condition with very good head. Good feet, excellent rear. Little long for perfect balance. Front movement 
would be better. 
3 –vuotias. Erinomaisessa kunnossa, erittäin hyvä pää. Hyvät käpälät, erinomainen takaosa. Hieman pitkä täydellisen 
tasapainoiseksi. Etuliike voisi olla parempi. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL ERI 3 SA PN 2 VARACA 
Lovely head & expression, correct bite, correct width & depth of chin. Good shoulders. Nice body and quoters to balance. 
Sound movement away, movent towards is good, positive side action.   
In best bitch competition was better than for 5889.  
Ihana pää ja ilme, oikea purenta, oikea leuan leveys ja syvyys. Hyvät lavat. Kiva runko ja kulmausten tasapaino. Tasapainoiset 
takaliikkeet ja etuliikkeet ovat hyvät, varmat sivuliikkeet. 
Paras narttu kilpailussa oli parempi kuin nro 5889. 
 
LILIEIAN HONEY BOO BOO 10391/14 narttu 
i. Lilileian Honor Of All e. Liliean Lady Marmalade 
kasv. Rämö Tiina, Vantaa 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression excellent. Attract’Eive feminine head. Exc. skull, earset, dark eye. Muzzle could be a fraction longer. Lovely 
feminine outline. Carriaging a little bit extra weight but does not take overall picture. Well constructed. Moves well when she 
wants to. Lovely coat. 
Yleisvaikutelma erinomainen. Viehättävä feminiininen pää. Erinom. kallo, korvien sijainti,  tummat silmät. Kuono voisi olla 
hiukan pitempi. Ihastuttavat feminiiniset ääriviivat. On hieman ylipainoinen, mutta se ei näy yleiskuvassa. Hyvin rakentunut. 
Liikkuu hyvin halutessaan. Ihastuttava turkki. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti NUO ERI 1 SA 
Very type little bitch. Lovely size head & expression. Nice length of muzzle. Good bite. Ears carried well with crimping. 
Moderate chest. Nice topline. Well angulated. Tail carried well. A little eratic on the move. Lovely coat.  
Erittäin tyypillinen pieni narttu. Ihanan kokoinen pää ja ilme. Hyvä kuonon pituus. Hyvä purenta. Kantaa korvat hyvin kiharoilla. 
Keskinkertainen rinta. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Kantaa häntänsä hyvin. Hieman epävakaa  liikkeessä. Ihana turkki.  
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LILILEIAN HONOR OF ALL 46490/12 uros 
i. Mon Aminetten Brandon e. Lilileian Padmè Amidala 
kasv. Rämö Tiina, Vantaa 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VAl ERI VAK 4 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shaped skull. Excellent  pigmentation. Good muzzle, mouth and chin. Ears are good size 
but a little low and needs to use them more. Good eye shape.  Well balanced outline. Excellent outline and tailset. Moves well 
in front. But a little close behind. In excellent coat. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen pigmentti. Hyvä kuono, suu ja alaleuka. Korvat ovat 
hyvän kokoiset mutta hieman alhaalla ja tulee käyttää niitä enemmän. Hyvä silmien muoto. Hyvin tasapainoiset ääriviivat.  
Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin edestä. Mutta hieman ahtaasti takaa. Erinomaisessa turkissa. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI VAK4 SA 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hienot mittasuhteet. Kaunis kallo. Kauniit tummat silmät. Hivenen pitkä kuono-osa. Aivan upea 
alaleuka, niin leveydeltään kuin syvyydeltään. Hieno ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa. Runko voisi olla hieman vahvempi. Liikkuu tehokkaasti sivulta ja hyvin edestä, mutta ahtaasti takaa. Kantaa 
itsensä liikkeessä upeasti. Esiintyy kuin tähti. Upeasti handlattu. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, CACIB, ROP 
Good sized masculine male. Has an excellent head. Slightly too undershot. Very good reach of neck. Well balanced body. 
Strong topline. Correct tailset. Has excellent front and rear angulations. He moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erinomainen pää. Hieman liikaa alapurentaa. Erittäin hyvä kaulankaari. Hyvin 
tasapainoinen runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB ROP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Lovely size, very well balanced, super masculine head. The rest of him is very good. Excellent mover.  
Ihana koko, erittäin tasapainoinen, super urosmainen pää. Loput hänestä on erittäin hyvää. Erinomaiset liikkeet.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU 1 ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
3 år. Hane med utmärkt pigment. Välansatta öron & ögon. Balans med höjd och längd. Står väl på sina avlånga tassar. 
Medelkraftig benstomme och goda vinklar, Bra svans. Fina fanor och behäng. Rör sig med bra steg. Trevligt temperament 
3 vuotias. Uros erinomaisella pigmentilla. Hyvin asetetut silmät ja korvat. Korkeus ja pituus ovat tasapainossa. Seisoo hyvin 
soikealla käpälillään,  keskivahva luusto ja hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Hienot hapsut. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä 
luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 1, SA, PU 1, SERT, CACIB, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. alter, gut aufgebauter Rüde mit typischem Kopf, akzeptables Gebiss, gutes Kinn, korrekte Winkelungen, sehr schöne 
Obere- & Unterlinie, korrekter Stand, guter Bewegungsablauf, vorzüglich vorgeführt.  
Kolmivuotias, hyvin rakentunut uros, jolla tyypillinen pää. Hyväksyttävä purenta, hyvä leuka, oikeat kulmaukset, hyvin kaunis 
ylä- ja alalinja, ryhdikäs seisonta, hyvät liikkeet, erinomaisesti esitetty.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, 3 years. Very nice size & proportions. Very nice head & expression. Very nice position of the neck, a bit open in 
elbows. Chest well developed. Excellent angulation in rear & topline. Tail well set & carried. Very nice free movement. 
Erinomaista tyyppiä, 3 vuotias. Hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet. Oikein hyvä pää ja ilme. Oikein hyvä niskan asento, 
hieman löysät kyynärpäät. Rintakehä hyvin kehittynyt. Erinomaiset takakulmaukset ja ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. 
Oikein hyvä, vapaa liikkuja. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI, VAK 3, SA, PU 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing head & expression. Good dentination. Blunt buzzle with some cushioning. Slight bow in foreleg. Good body. Moves a 
little close behind. Excellent in profile. Shows to best advantage. 
Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä hampaisto. Tylppä kuono jossa täyteläisyyttä. Hieman kaarevat etujalat. Hyvä runko. Liikkuu 
vähän ahtaasti takaa. Erinomainen profiili. Esittää parastaan liikkeessä. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, CACIB, VSP 
Selvän sukupuolileiman omaava uros. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä, täyteläinen kuono-osa. Kauniit silmät. Hyvin asettuneet 
korvat. Hyvä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Hyvät kulmaukset ja käpälät. Seistessä kaunis sivukuva. 
Liikkuu ryhdikkäästi, hyvät edestakaisliikkeet. 
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Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 2, SA 
3 years. In excellent show condition. Very nice front. Excellent topline. Good substance. High quality coat. Correct angulations 
and movement. Well presented. 
3 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Erittäin hyvä etuosa. Erinomainen ylälinja. Hyvä olemus. Korkealaatuinen turkki. 
Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL ERI 2  
Lovely size. Well balanced head. Nice expression. Bottom lip a little loose. Lovely chest. Nice front. Good neck. Lovely shawl. 
Good topline. Well angulated. Nice harefeet. Nice coat. 
Ihana koko. Hyvin tasapainoinen pää. Kiva ilme. Alahuuli hieman löysä. Ihana rinta. Kiva etuosa. Hyvä kaula. Ihana kaulus. 
Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Kivat jäniksenkäpälät. Kiva turkki  
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VAL ERI 1, SA, PU 1, ROP  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Sehr eleganter Hund mit gut gewölbtem Schädel. Gut getragene Ohren. Schöne ovale Augen. Richtige Oberelinie. Viel Brust. 
Typischer Gang. Gut getragene Rute. Schönes Haarkleid. Professionelle Präsentation.  
Erittäin tyylikäs uros, jolla hyvin holvautunut kallo. Hyvin kannetut korvat. Kauniit ovaalit silmät. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. 
Tyypillinen liike. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki. Ammattitaitoinen esittäminen.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent proportions and clean outline. Good eye, muzzle. Uses his ears enough. Good neck and tail. Feet a little big. Good 
topline. Short loin. Moves very well in profile. Front movement could be a little tidied coming towards. Excellent coat both 
amount and texture. 
Erinomaiset mittasuhteet ja selkeät ääriviivat. Hyvät silmät ja kuono-osa. Liikuttaa korviaan riittävästi. Hyvä kaula ja häntä. 
Tassut hieman isot. Hyvä ylälinja. Lyhyt lanne. Liikkuu hyvin sivusta. Etuliike voisi olla hieman suorempi kohti tullessa. 
Erinomainen turkinmäärä ja –laatu. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, CACIB, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä. Varma-asentoiset raajat. Liikkuu erittäin hyvin kantaen itsensä. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 2 SA PU 3 VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent male. Good balance all over. Well proportined head. Good expression. Strong underjaw. Correct bite. Good neck, 
shoulders and topline. Good hind quarters. Correct coat. Moves and shows well. 
Erinomainen uros. Hyvin tasapainoinen joka puolelta.  Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä ilme. Vahva alaleuka. Oikeanlainen 
purenta. Hyvä kaula, lavat ja ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI 2 SA  
Käsiteltävissä  
Quality dog. Well balanced. Masculine head. Dark oval eyes. Excellent pigmentation. Well laid shoulders. A little loose on 
elbows. Strong level topline. Well made hindquarters, low hocks. Excellent movement. Well presented.  
Laadukas uros. Hyvä tasapaino. Urosmainen pää. Tummat, ovaalit silmät. Erinomainen pigmentti. Hyvin asettuneet lavat. 
Hieman löysät kyynärpäät. Vahva, tasainen ylälinja. Hyvät takakulmaukset, matalat kintereet. Erinomaiset liikkeet. Esitetään 
hyvin.  
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VAL ERI 1 SA PU 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
3 y. Outstanding male. Lovely outline. Perfect presentation. Beautiful head. Front legs could be bit straighter. Slightly out of 
elbows. Lovely neck. Well set tail. Straight back. Could be bit stronger. Well defined forechest. Excellent angulations. Good 
coat quality & condition. Excellent reach & drive. Nice body carriage. 
3 v. Erinomainen uros. Ihanat ääriviivat. Täydellinen esilletuonti. Kaunis pää. Etujalat voisivat olla hieman suoremmat. 
Aavistukset ulkonevat kyynärät. Ihana kaula. Hyvin asettunut häntä. Suora selkä. Voisi olla vahvempi. Hyvin kehittynyt 
rintakehä. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä turkin laatu & kunto. Erinomaisen tehokkaat ja maatavoittavat liikkeet. Kantaa itsensä 
hyvin. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 2, SA, PU 4, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, ääriviivoiltaan kaunis uros, jolla rodunomainen oikea ilme. Erinomainen ylälinja ja häntä. Sopiva raajaluusto. Liikkuu 
ryhdikkäästi ja vaivattomasti. Ei tänään täydessä turkissa, mutta laatu hyvä. 
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Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3-vuotias erinomaista tyyppiä oleva hyvin kaunislinjainen uros. Hyvin kaunis ylälinja. Sopiva luusto. Hyvä hännänasento. 
Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä karvanlaatu, mutta ei parhaassa turkissa. Liikkuu hyvin sivusta, kapeasti takaa ja astuu ristiin 
edestä. Kauniit silmät. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI 1 SA PU2 
Käsiteltävissä 
Attractive male, nice size, very masculine. Perfect size of head. Good skull. Correct stop. Acceptable mouth. Would like a bit 
more spring of rib. Nice angulations. Correct hare feet. Moves nice behind, acceptable in front but is weak in pasterns. Show 
with very agrocant attitude.  
Viehättävä uros, kiva koko, erittäin urosmainen. Täydellinen pään koko. Hyvä kallo. Oikea otsapenger. Hyväksyttävä suu. 
Toivoisin enemmän rintakehän kaarevuutta. Kivat kulmaukset. Oikeat jäniksenkäpälät. Liikkuu oikein takaa, hyväksyttävästi 
edestä, mutta heikot välikämmenet. Esiintyy erittäin ylväällä asenteella.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VAL ERI, VAK3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Good body, chest, back, angulations & tail carriage. Typical movement but a bit too narrow in front. 
Hyvä pää. Hyvä runko, rintakehä, selkä, kulmaukset ja hännänkanto. Tyypillinen liike, mutta hieman kapea edestä. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VAL ERI, VAK 2, SA, PU 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v. Erinomaista tyyppiä, ryhdikäs, sopusuhtainen ja reippaasti liikkuva nuori uros. Hyvät kulmaukset. Sopiva raajaluusto ja 
riittävän suorat etujalat. Ilmeikäs tummasilmäinen pää. Riittävän leveä kuono-osa. Sopivasti huulia. Suurehkot, mutta 
liikkuvaiset oikea-asentoiset korvat. Pitkähkö, mutta ryhdikäs oikea-asentoinen kaula. Oikeanmallinen rintakehä. Hyvin 
kannettu häntä. Hännän päässä rodunomainen koukku. Erinomainen, liioittelematon karvapeite. Asiantuntevasti esitetty ja 
suvaitseva ylväs luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI, VAK3, SA 
Maskulin hane med utmärkta proportioner och storlek. Välformad skalle. Välansatta öron. Vackra, välformade ögon. Fin haka. 
Kunde varit något mer utfyllt i nospartiet. Flott silhuett. Bra svans, kropp och vinklar. Fina tassar. Mycket vacker päls. Rör sig 
med härlig resning och raskhet. 
Maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja koko. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Kauniit, 
hyvänmuotoiset silmät. Hyvä alaleuka. Kuono-osa voisi olla hieman täyttyneempi. Upea silhuetti. Hyvä häntä, runko ja 
kulmaukset. Hyvät käpälät. Erittäin kaunis turkki. Liikkuu ihanalla ryhdillä ja reippaudella. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 2, CACIB 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Alaleuka voisi olla leveämpi, hyvät tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat, jossa oikeat 
hapsut. Hyvä kaula ja ylälinja ja eturinta. Ok takakulmaukset, hyvä häntä. Erinomainen liikkuja, vispaa melko voimakkaasti 
edestä. Hieman hajavarpainen. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely dark pigment on eye. Good finished foreface. Mouth ok. In excellent coat condition. Shoulders could be better 
angulated. Moved extremely well. Lovely for size and type. Well balanced. Charming temperament. 
Ihastuttava tumma pigmentti silmissä. Hyvin täyttynyt kuono. Suu ok. Erinomainen turkin kunto. Lavat voisivat olla paremmin 
kulmautuneet. Liikkuu erittäin hyvin. Ihanan kokoinen ja tyyppinen. Hyvin tasapainoinen. Viehättävä luonne.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Excellent size & proportions. Good coat texture. Good head. Good correct muzzle & chin. His front movement could 
be better. 
3 –vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä turkinlaatu. Hyvä pää. Hyvä oikea kuono ja leuka. Etuliike voisi olla 
parempi. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK2, SA, PU2, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat. Aavistuksen voimakas alapurenta. Erinomaiset 
rintakehän raajat ja kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Hieman epävakaat etuliikkeet. Vetävät askeleet. 
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Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL ERI 2 SA PU3 VARACA 
Good head & expression, nice eye shape, nice blont muzzle, good reach of neck, with well placed shoulders, nice body with 
good angulation. A little close behing, good towards with positive side action.  
Hyvä pää ja ilme, kivan malliset silmät, kiva ??? kuono, hyvä kaulan ulottuvuus, hyvin asettuneet lavat, kiva runko hyvillä 
kulmauksilla. Hieman ahdas takaa, hyvä edestä, varmat sivuliikkeet.  
 
LILILEIAN KEEPER FOR LIFE 46491/12 uros 
i. Mon Aminetten Brandon e. Lilileian Padmè Amidala 
kasv. Rämö Tiina, Vantaa 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VAL EH  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. A little broad skull. Earset is good but needs to use them more. Excellent pigmentation but 
eye is a little round and full. Good mouth and chin. Outline is a little unbalanced. Would prefer a slightly longer neck. And better 
muscle tone. Good tailset. Excellent coat texture.  A little lazy in move, good temperament. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hieman leveä kallo. Korvien sijainti on hyvä mutta tulee käyttää niitä enemmän. Erinomainen 
pigmentti, mutta silmät ovat hieman pyöreät ja ulkonevat. Hyvä suu ja alaleuka. Ääriviivoiltaan hieman epätasapainoinen. 
Toivoisin aavistuksen pitemmän kaulan. Ja paremman lihaskunnon. Hyvä hännänkiinnitys. Erinomainen turkinlaatu. Hieman 
laiska liikkeessä, hyvä luonne.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP 
Erinomaista tyyppiä oleva, komea rotunsa edustaja. Erittäin kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä vahva ja 
syvä alaleuka. Erinomainen pigmentti. Erinomainen ylälinja. Upea hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 
takaa. Hyvä raajaluusto. Liikkuu sivulta tehokkaasti, hyvin edestä, aavistuksen ahtaasti takaa. Kaunis karvapeite ja kaiken 
kaikkiaan silmää hivelevä kokonaisuus. Esiintyy erinomaisesti. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 2, SA, PU 2, VARACACIB 
Good sized masculine male. Has an excellent head and expression. Correct reach of neck. Very well balanced body. Strong 
topline and correct tailset. Excellent rear angulations. Moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erinomainen pää ja ilme. Oikea kaulankaari. Erittäin hyvä rungon tasapaino. Vahva 
ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, overall balance very good, masculine head, topline, hindquarters, tailset good, when moving towards, could have 
firmer front action. Overall a nice dog.  
Kiva koko, erittäin hyvä kaikinpuolinen tasapaino, urosmainen pää, ylälinja, takakulmaukset, hännän kiinnitys hyviä. Kun 
liikkuu vasten voisi olla tiiviimpi etuliike. Kaikin puolin kiva uros.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2,5 J. alter hübscher Rüde, korrektes Gebiss, gute Kopfproportionen, korrekte Augen & Ohren, ausgezeichnete Winkelungen, 
sehr schöne Obere- & Unterlinie, bewegt sich flott & frei, hinten etwas Pfoteneng. 
2,5 vuotias mukava uros, oikea purenta, hyvät pään mittasuhteet, oikeat silmät ja korvat, erinomaiset kulmaukset, hyvin kaunis 
ylä- ja alalinja, liikkuu reippaasti ja vapaasti, takaa hieman ahtaasti.  

 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 2 SA PU 2 VARACA 
Käsiteltävissä 
Lovely head & expression. Good ears, good lift. Very aloof. Well defined chin. Angulation is good. Good ribcage. Well ribbed 
back. Wonderful balance in body. Good forechest. Very nice type. Moves soundly behind and well in profile. Front action ok. 
Well presented and handled.  
Ihana pää ja ilme. Hyvät korvat, hyvä noste. Hyvin etäinen. Hyvin muotoutunut leuka. Hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehä. Hyvä 
rintakehän pituus. Upea tasapaino rungossa. Hyvä eturinta. Erittäin kiva tyyppi. Liikkuu oikein takaa and hyvin sivusta. Etuliike 
ok. Hyvin esitetty ja käsitelty.  
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very good head & expression. Firm front with slight bow. Good body & ribs. Excellent topline & tailset. Well-developed shawl. 
Good coat texture. Moves well both ways.  
Erittäin hyvä pää ja ilme. Kiinteä etuosa, jossa hieman kaarevuutta. Hyvä runko ja kylkiluut. Erinomainen ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvinkehittynyt kaulus. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin molempiin suuntiin. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 2, SA, PU 2, VARACACIB 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, ryhdikäs uros. Kaunisilmeinen pää. Hyvin asettuneet korvat. Täyteläinen kuono-osa. Kaunis 
ylälinja. Hyvä häntä. Hyvät käpälät. Sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa ja edestä. 



145	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 4, SA 
Almost 3 years. In excellent show condition. Well size and proportions. Could be more masculine. Very nice front. Excellent 
topline. Quality coat. Excellent in movement. Well presented. 
Melkein 3 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Hyvä koko ja mittasuhteet. Voisi olla maskuliinisempi. Erittäin hyvä etuosa. 
Erinomainen ylälinja. Laadukas turkki. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen runko ja mittasuhteet. Ihastuttava pää ja ilme. Kauniit korvat, hyvänmuotoiset tummat silmät, erinomainen 
pigmentti. Hyvä vahva alaleuka, jossa 4 hammasta. Erittäin kaunis ylälinja, upea hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut 
edestä ja takaa. Sopiva raajaluusto. Liikkuu hyvin sivulta ja edestä, hivenen ahtaasti takaa. Todella kaunis kokonaisuus. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL ERI 1 SA PU1 VSP  
Nice type dog. Well balanced head & expression. Lovely cushioning. Ears well set with crimping. Nice chest. Good front. Nice 
neck. Lovely topline. Carries tail well. Moves very well.  
Kivan tyyppinen uros. Hyvin tasapainoinen pää ja ilme. Ihanan täyttynyt kuono. Hyvä korvien kiinnitys ja kiharat. Kiva rinta. 
Hyvä etuosa. Kiva kaula. Ihana ylälinja. Kantaa hyvin häntäsä. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VAL ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierter Hund mit korrektem Gebiss. Gur getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Gut getragene Rute. 
Typisches Haarkleid.   
Tasapainoinen uros, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylä- ja alalinja. Hyvin kannettu häntä. Tyypillinen turkki.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VAL ERI 2 SA PU 4  
Käsiteltävissä 
Nice size. Good body proportions. Good breed type. Excellent coat quality. Excellent head. Dark well placed eye. Good 
expression. Good muzzle, enough cushioning. Very nice ear. Typical excellent front. Long neck. Good ribs and loin. Excellent 
hind-angulations. Strong back. Good tailset. Excellent mover carrying himself with pride.  
Kiva koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä rotutyyppi. Erinomainen turkin laatu. Erinomainen pää. Tummat silmät hyvällä 
paikalla. Hyvä ilme. Hyvä kuono riittävällä täytteellä. Erittäin kivat korvat. Tyypillinen, erinomainen etuosa. Pitkä kaula. Hyvät 
kylkiluut ja lantio. Erinomaiset takakulmaukset. Vahva selkä. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu erinomaisesti kantaen itsensä 
ylpeästi.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 3, SA, PU 4 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman pehmeät välikämmenet. Erinomainen runko. Hyvä häntä. 
Hyvä turkki. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 3, SA, PU 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Hyvä selkä ja rintakehä. Hyvät raajat. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI  
Käsiteltävissä  
Good overall balance. Would like a little more strength on muzzle. Good pigmentation. Correct earset. Well laid shoulders. 
Level topline. Adequate bend of stifle. Low hocks. Moves well, a little close behind.  
Hyvä tasapaino kaikin puolin. Toivoisin hieman vahvemman kuonon. Hyvä pigmentti. Oikea korvien kiinnitys. Hyvin asettuneet 
lavat. Tasainen ylälinja. Riittävät polvikulmat. Matalat kintereet. Liikkuu hyvin, hieman ahtaasti takaa.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VAL ERI 1 SA PU 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice proportions. Masculine head. A bit too round skull. Muzzle slightly too short. Nice expression. Well set ears. Good lenght 
of neck. Strong topline. Good tailset. Decent forechest. Front legs slightly too straight. Good feet. Good angulated both ends. 
Moves with good reach and drive from the side. Excellent coat texture. 
Miellyttävät mittasuhteet. Urosmainen pää. Hieman liian pyöreä kallo. Kuono hieman liian lyhyt. Miellyttävä ilme. Hyvin 
asettuneet korvat. Hyvä kaulan pituus. Vahva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Etujalat hieman liian suorat. 
Hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu maatavoittavalla askeleella ja tehokkaasti sivulta. Erinomainen 
turkinlaatu. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 1, SA, PU 3, CACIB 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen uroksen koko. Kaunisilmeinen pää. Upea ylälinja ja häntä. Eturinta voisi olla aavistuksen voimakkaampi ja 
kyynärpäät kiinteämmät. Hyvä runko. Erinomainen raajaluusto. Voisi liikkua edestä aavistuksen vakaammin. Sivulta 
ryhdikkäästi ja hyvin. Upea näyttelykunto. 
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Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VAL ERI, VAK 2, SA, PU 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä oleva sopivaluustoinen uros. Miellyttävä pään muoto, aavistuksen kookkaat silmät. Hyvä turkki ja hännän 
asento. Kaunis kaula ja ylälinja. Kauniit korvahapsut. Hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat etu- ja takaliikkeet. Esiintyy ja esitetään 
hyvin. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI 3 SA 
Käsiteltävissä 
Very nice type, masculine head. Nice broad underjaw with sound mouth. Good stop and skull. Sound front. Firm body. Correct 
angulations. Perfect coat. Moves nice behind, acceptable in front. Perfect attitude. Shows well. 
Erittäin kiva tyyppi, urosmainen pää. Kiva leveä alaleuka oikealla suulla. Hyvä otsapenger ja kallo. Tasapainoinen etuosa. 
Tiivis runko. Oikeat kulmausket. Täydellinen turkki. Liikkuu hyvin takaa, hyväksyttävästi edestä. Täydellinen asenne. Esiintyy 
hyvin.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice head, expression & body. Deep chest. Good angulations. Good tail carriage. Moves well. 
Erittäin hyvä pää, ilme ja runko. Syvä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Hyvä hännänkanto. Liikkuu hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI, VAK2, SA 
Tilltalande maskulin hane med utmärkta proportioner och fin storlek. Vackert huvud och uttryck. Välansatta öron. Vackra, 
mörka, välformade ögon. Fin haka och nosparti. Flott silhuett. Utmärkt svans, kropp och vinklar. Fina tassar med fransar. Rör 
sig med fin raskhet och resning. Vacker päls. 
Miellyttävä, maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja hyvä koko. Kaunis pää ja ilme. Hyvä korvien kiinnitys. Kauniit, 
tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä alaleuka ja kuono-osa. Upea silhuetti. Erinomainen häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät 
käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely head, eye  and expression. Good mouth, pigment and finished foreface. Well laid shoulder. In excellent coat condition. 
A little short in neck. A good steady mover. Excellent size and type. 
Ihastuttava pää, silmät ja ilme. Hyvä suu, pigmentti ja täyttynyt kuono. Hyvin asettunut lapa. Erinomainen turkin kunto. Hieman 
lyhyt kaula. Hyvä, vakaa liike. Erinomainen koko ja tyyppi. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Excellent head, good muzzle. Good proportions. Coat is little open. His front action could be little better. 
3 –vuotias. Erinomainen pää, hyvä kuono. Hyvät mittasuhteet. Hieman niukassa turkissa. Etuliike voisi olla hieman parempi. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v. Melko kookas. Erinomainen tyyppi. Kaunis pää, korvat, silmät. Oikea purenta, mutta alaleuassa vain 4 alahammasta. 
Erinomaiset rintakehän raajat ja kulmaukset. Hyvät käpälät ja välikämmenet. Hyvä turkki ja häntä. Sisäkierteiset etuliikkeet. 
Liikunta vähän löysää, askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP V-15 
Lovely head & expression, correct eye & mouth, good shoulders, nice body, well made quoters. Sound movement away & 
towards, he has strong positive side movement.  
Ihana pää ja ilme, oikeat silmät ja suu, hyvä lavat, kiva runko, hyvin kulmautunut. Liikkuu tasapainoisesti edestä ja takaa, 
vahvat varmat sivuliikkeet.  
 
LILILEIAN LADY LIBERTY 42343/13 narttu 
i. Cinodes Carlos Caron e. Ziestan Toccara 
kasv. Rämö Tiina, Vantaa 
 
42343/13  
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Sehr symmetrische Hündin. Korrektes Vorbiss. Gut getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Typischer Gang. Gut 
getragene Rute. Schönes Haarkleid.  
Hyvin tasapainoinen narttu. Oikea alapurenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylä- ja alalinja. Tyypillinen liike. Hyvin kannettu 
häntä. Kaunis turkki.   
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Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO EH  
Nice bitch. Good propositions. Very nice head. Dark eyes. Good expressios. Good underjawn. Ears a little open. Good topline, 
good tail. Good forechest.  A little bit higher on legs. Good coat, needs more of it. Movement needs a little improvement front 
and behind.  
Kiva narttu. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kiva pää. Tummat silmät. Hyvä ilme. Hyvä alaleuka. Korvat hieman avoimet. Hyvä 
ylälinja, hyvä häntä. Hyvä eturinta. Hieman korkeammat jalat. Hyvä turkki, jota tarvitsee enemmän. Liikkeiden tulee parantua 
edestä ja takaa.  
 
LILEIAN MAYFLOWER 42348/13 narttu 
i. Cinodes Carlos Caron e. Ziestan Toccara  
kasv. Tiina Rämö, Vantaa 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Trevlig helhet. Goda proportioner. Feminint huvud och uttryck. Utmärkt bett. Välkroppad. Vacker hals och rygg. Balanserade 
vinklar. Utmärkta tassar. Rör sig väl. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Miellyttävä kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Erinomainen purenta. Hyvä runko. Kaunis kaula ja 
selkä. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvin. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI, NUK 1, SA, PN 4, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good skull. Expressive eye which could be a fraction darker for perfection. Good forehand. Well-balanced & very typical all 
through. Moves soundly. Shown in full coat & good condition. 
Hyvä kallo. Ilmeikkäät silmät, jotka voisivat olla hivenen tummemmat ollakseen täydelliset. Hyvä etuosa. Hyvin tasapainoinen 
ja kaikilta osin hyvin tyypillinen. Liikkuu tasaisesti. Esitetään täydessä turkissa ja hyvässä kunnossa. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia NUO ERI, NUK 2 
23 months. Correct type. Typical head. Correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Well size and proportions. With more 
substance preferred. Quality coat. Excellent in movement. Well presented. 
23 kuukautta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet. Toivoisin enemmän massaa. Laadukas turkki. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO ERI 3 
Käsiteltävissä  
Enough feminity, but should not be heavier. Well balanced head, with high set ears and good eyes. Good stop. Excellent 
muzzle. Well carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Free mover. Good coat.  
Riittävän feminiininen, mutta ei saisi olla yhtään raskaampi. Hyvin tasapainoinen pää, jossa korkealle kiinnittyneet korvat ja 
hyvät silmät. Hyvä otsapenger. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Vapaat liikkeet. Hyvä turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Bedårande tik, med vacker schal. Strålande huvud. Huvudet så nära rasstandarden man kan komma, bredd i käken, nosen & 
uttrycket. Fin front & tassar. Utmärkt hals & skuldra, bröstkorgs djup & längd samt vinklar bak. Fint tassattribut. Utmärkta 
rörelser. 
Ihastuttava narttu kauniilla huivilla. Loistava pää. Pää niin lähellä rotutyyppiä kun voi olla, leveä leuka, kuono ja ilme. Hieno 
etuosa ja käpälät. Erinomainen kaula ja lapa, rintakehän syvyys ja pituus ja takakulmaukset. Hienot käpälä hapsut. 
Erinomaiset liikkeet. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely outline & proportions. Good head, muzzle and chin. Good ears. Good eyeshape but could be a little darker. Good 
topline and tail. Moves well in profile with lovely carriage, but is a little close behind & front could be tighter. 
Ihastuttavat ääriviivat ja mittasuhteet. Hyvä pää, kuono ja alaleuka. Hyvät korvat. Hyvä silmien muoto, mutta voisivat olla 
hieman tummemmat. Hyvä ylälinja ja häntä. Liikkuu sivusta hyvin ja kantaa itsensä hyvin, mutta on hieman taka-ahdas ja 
etuosa saisi olla tiiviimpi. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 y. Nice female. Very good size & lenght of body. Very nice feminine head. Correct front. Elegant long neck. Strong straight 
back. Slightly low set tail. Excellent forechest & ribcage. Short loin. Correct front angulations. Could be better angulated 
behind. Good coat quality. I prefer better show condition. Moves freely but slightly narrow behind. Bit loose elbows. 
2 v. Miellyttävä narttu. Erittäin hyvä koko & rungon pituus. Hyvin miellyttävä narttumainen pää. Oikea etuosa. Elegantti pitkä 
kaula. Vahva suora selkä. Hieman matalalle asettunut häntä. Erinomainen eturinta & rintakehä. Lyhyt lanne. Oikeat 
etukulmaukset. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä turkin laatu. Toivoisin parempaa näyttelykuntoa. Liikkuu vapaasti 
mutta hieman ahtaasti takaa. Hieman löysät kyynärät.  
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Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO ERI, AVK 1, SA, PN 3, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v. Hyvin miellyttävä narttu kauttaaltaan. Tänään ei täydessä turkissa, mutta laatu erinomainen. Kaunis pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja hännän asento. Tasapainoiset liikkeet, sopivat kulmaukset. Voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa. 
Esiintyy hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 1 SA PN 2 SERT 
Very nice bitch. Very beautiful type and good size. Very nice feminin face. Good underjawn. Dark eyes, very nice expression. 
Good angulations. Good muscle. Very typical front. Very good coat. Very nice condition. Free and easy moving. Very nice 
show temperament.  
Erittäi kiva narttu. Erittäin kaunis tyyppi ja hyvä koko. Erittäin kauniit feminiiniset kasvot. Hyvä alaleuka. Tummat silmät, erittäin 
kiva ilme. Hyvät kulmaukset. Hyvät lihakset. Erittäin tyypillinen etuosa. Erittäin hyvä turkki. Erittäin kiva kunto. Vapaat ja helpot 
liikkeet. Erittäin kiva show luonne.   
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI 3 
Käsiteltävissä 
Very feminine, nice size. She needs to slim a little before the bikiniseason next year. Sound mouth. Correct hare feet. Long 
ribcage. Good tailset and hind angulations. Beautiful tail carriage. Acceptable front movement, nice hind movement. Shows 
well. 
Hyvin naisellinen, kiva koko. Tarvitsee laihtua ennen ensi vuoden bikinikautta. Oikea suu. Oikeat jäniksenkäpälät. Pitkä 
rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys ja takakulmaukset. Kaunis hännän kanto. Hyväksyttävät etuliikkeet, kivat takaliikkeet. Esiintyy 
hyvin.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 1, SA, PN 3, SERT, FI MVA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Perfect bite. Good eye & earset. Straight & strong back. Good angulations. Deep & wide chest. Good texture. 
Moves well. 
Hyvä pää. Täydellinen purenta. Hyvät silmät ja korvien asento. Suora ja vahva selkä. Hyvät kulmaukset. Syvä ja leveä 
rintakehä. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävät mittasuhteet, hieman ilmava. Riittävän leveä purenta, silmät voisivat olla tummemmat ja ilme pehmeämpi. Oikein 
kiinnittyneet korvat. Pieni nenävekki, hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi. Oikean mallinen rintakehä. 
Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Polvikulma voisi olla selvempi. Hyvä häntä, liikkuu hieman ahtaasti takaa. Oikea askelpituus. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good mouth. Excellent pigment. Dark eyes. Rather tall and upright on shoulder. In good coat, but could do wish more muscle. 
Rather weak behind, a little close in front. Well set tail and carried tail. 
Hyvä suu. Erinomainen pigmentti. Tummat silmät. Melko korkea ja pysty lapa. Hyvässä turkissa, mutta voisin toivoa enemmän 
lihaksia. Melko heikko takaa, hieman ahdas edestä. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. 
 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Good size & proportions. Good leg length, correct coat texture. Good muzzle. A little narrow in rear action. 
2 –vuotias. Hyvä koko & mittasuhtee. Hyvä raajakorkeus, oikea turkinlaatu. Hyvä kuono. Hieman kapea takaliike. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Good head & eye. Good width & depth of chin. Good shoulder placement, nice body  would like the angulation more balance. 
Very sound going away, towards she coms wide. Steady side action.  
Hyvä pää ja silmät. Hyvä leuan leveys ja syvyys. Hyvä lapojen asento, kiva runko, kulmauksiin toivoisin enemmän tasapainoa. 
Erittäin tasapainoiset takaliikkeet, edestä leveät. Vakaa sivuliike.  
 
LILILEIAN MOULIN ROUGE 18101/11 uros 
i. Shibazhan Xanthoceras e. Ziestan Toccara  
kasv. Tiina Rämö, Vantaa 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL EH 
Good sized masculine male. A little heavy in head. A little short in neck. He has a well balanced body. Strong topline and 
correct tailset. He has a very good front and rear angulations. Lacks reach and drive on the move. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Hieman raskas pää. Hieman lyhyt kaula. Hyvin tasapainoinen runko. Vahva ylälinja ja 
oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkeestä puuttuu pituutta ja tehoa. 
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LILILEIAN PADMÈ AMIDALA 45641/09 
i. Ziestan Iki-Ihana e. Ziestan Tiny Tara 
Kasv. Rämö Tiina, Vantaa  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Good earset, dark eye, would prefer a little more chin. Well made front. Good 
topline, a little long in loin. Good tailset, loose her shape in move but moves well in front when settled. Would prefer stronger 
nose pigmentation. Excellent coat texture. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijainti, tummat silmät, toivoisin hieman enemmän 
alaleukaa. Hyvin rakentunut edestä. Hyvä ylälinja, hieman pitkä lanne. Hyvä hännänkiinnitys, liikkeessä kokonaisuus kärsii, 
mutta liikkuu hyvin edestä asetuttuaan. Toivoisin paremman kirsupigmentin. Erinomainen turkinlaatu. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB ROP 
Käsiteltävissä  
Well balanced female of excellent type. Feminine head and expression. Dark oval eyes. Good pigmentation. Strong underjaw. 
Well laid shoulders and good bone. Neat feet. Level topline. Correct  tailset. Wellanguled hindquarters. Beautifully presented. 
Covers the ground with elegant movement.  
Hyvin tasapainoinen narttu erinomaista tyyppiä. Feminiininen pää ja ilme. Tummat, ovaalit silmät. Hyvä pigmentti. Vahva 
alaleuka. Hyvin asettuneet lavat ja hyvä luusto. Kivat tassut. Tasainen ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. 
Kauniisti esitetty. Peittää maata eleganteilla liikkeillä.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 2, SA, PN 4, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Picer bite but under jaw strong enough. Good eye & ear set. Nice topline. Deep & wide chest. Good angulations & 
tail carriage. Moves well. 
Hyvä pää. Tasapurenta (?) mutta alaleuka on riittävän leveä. Hyvät silmät ja korvien asento. Hyvä ylälinja. Syvä ja leveä 
rintakehä. Hyvät kulmaukset ja hännänkanto. Liikkuu hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Rejäl men feminin tik. Prydligt huvud. Välburna öron. Mörka ögon. Kunde ha starkare pigment. 
Saxbett. Kunde ha mer markerade hakan. Bra hals. Lång länd. Bra svans. Välkroppad. Välvinklad. Päls ej i full blom. 
Välgående. Välvisad. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Reilu, mutta feminiininen narttu. Viehättävä pää. Hyvin kannetut korvat. Tummat silmät. 
Pigmentti voisi olla voimakkaampi. Saksipurenta. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Pitkä lanne. Hyvä häntä. Hyvä 
runko. Hyvin kulmautunut. Ei täydessä turkissa. Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty. Erinomainen luonne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, ristipurenta. Kirsupigmentti voisi olla mustempi. Lähes pyöreät, erinomaisen tummat silmät. 
Oikein kiinnittyneet korvat, joissa niukat hapsut. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta, hieman jyrkät lavat. Oikean 
mallinen rintakehä, voisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvät takakulmaukset ja häntä. Oikea askelpituus, liikkeessä litteä häntä. 
Purenta laski palkintosijaa. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   AVO ERI 1 SA PN4 
Lovely head & expression, good mouth, would like slighter more chin. She is beautifully balanced showing lovely shape in 
side. Good movement with good side action. For breed type I give her exellent.  
Ihana pää ja ilme, hyvä suu, toivoisin hieman enemmän leukaa. Kauniin tasapainoinen ja ihana sivukuva. Hyvät liikkeet hyvillä 
sivuliikkeillä. Rotutyypin vuoksi annan erinomaisen.  
 
LILILEIAN SUGAR BEAR FI10392/14 uros 
i. Lilileian Honor Of All e. Lilileian Lady Marmalade 
kasv. Rämö Tiina, Vantaa 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen JUN-EH JUK 4 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas, korkeajalkainen nuori uros. Hyvät pään mittasuhteet, mutta kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä alaleuka ja 
tasainen etuhammasrivi. Hyvät raajojen kulmaukset ja sopiva luuston vahvuus. Kaunis ylälinja. Käytös vielä kovin tottumatonta 
ja ujostelee kovasti käsittelyä. Liikkuu kuitenkin reippaasti. Hyvä karva ikään nähden. 
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Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia JUN ERI, JUK 1, SA 
Large sized male. He has a very good head. But slightly lacks width in muzzle. Has an excellent bite. Very well balanced body. 
Strong topline with correct tailset. Has very good front and rear angulations. He moves well. Lacks a little confidence. 
Isokokoinen uros. Erittäin hyvä pää. Kuono-osasta puuttuu hieman leveyttä. Erinomainen purenta. Erittäin hyvä rungon 
tasapaino. Vahva ylälinja, oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Puuttuu hieman 
luottamusta. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  NUO ERI, NUK 1 
Kookas, lanneosaltaan hieman pitkähkö uros. Vahva kallo-osa. Riittävä otsapenger. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien 
alta. Toivoisin hieman viistomman olkavarren. Hyvä runko- ja raajaluusto. Hyvä häntä. Tarvitsee hieman lisää itseluottamusta. 
Toivoisin hieman lisää ulottuvuutta takaliikkeisiin. Lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. Riittävä pigmentti. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia NUO EH, NUK 3 
19 months. Correct type. Typical head. Bigger one, but proportions is good. Good substance with level bite. Quality coat. 
Excellent in movement. Well presented. 
19 kuukautta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Isompi, mutta hyvät mittasuhteet. Hyvä olemus, tasapurenta. Laadukas turkki. 
Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen NUO EH, NUK 2 
19 kk, pitkälinjainen, nuori uros. Hyvin kehittynyt rintakehä, mutta turhan pitkä lanneosa. Hyvä raajaluusto ja kauniit käpälät. 
Etuosan rakenne saa vielä tiivistyä. Hyvä takaosa, hieman matala hännänkiinnitys. Hyvä pää ja silmienmuoto. Hyvä 
korvienkiinnitys. Vahva kuono ja purenta. Ilme voisi olla pehmeämpi. Hyvä karvanlaatu. Vielä hieman löysä etuosa ja kapea 
takaa. Riittävästi ryhtiä, mutta kovin pitkä sivulinja. Miellyttävä luonne. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola NUO ERI 1, SA, PU 3, VASERT  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Hund noch in Entwicklung. Gebiss noch in Entwicklung. Schöne ovale Augen. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. 
Typischer Gang. Gut getragene Rute. Schönes Haarkleid.  
Vielä kehitysvaiheessa oleva uros. Purenta vielä kehitysvaiheessa. Kauniit ovaalit silmät. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylälinja. 
Tyypillinen liike. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  NUO ERI 1 SA  
Käsiteltävissä  
Well balanced in size and lenght. Relatively small head. Well placed ears and eyes. Excellent muzzla with a prfect bite. 
Proudly carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Moves with enough drive. 
Good coat.  
Hyvin tasapainoinen koko ja pituus. Suhteessa pieni pää. Hyvin asettuneet korvat ja silmät. Erinomainen kuono täydellisellä 
purennalla. Ylpeästi kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu 
riittävällä draivilla. Hyvä turkki.  
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   NUO ERI 1 SA PU 2 SERT VARACA 
Käsiteltävissä  
Well balanced dog. Correct head proportions. Dark eye. Good width underjaw. Level topline. Good tailset. Well angulated. Low 
hocks.  
Hyvin tasapainoinen uros. Oikeat pään mittasuhteet. Tummat silmät. Hyvä leveä alaleuka. Tasainen ylälinja. Hyvän 
hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. Matalat kintereet.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman korkea, mutta sopusuhtainen uros kokoon nähden. Pieni pää. Oikea ilme. Tasapurenta, jonka tulisi olla aavistuksen 
suorempi. Alaleuka voisi olla hieman vahvempi. Eturinta kesken kehityksen ja etuliikkeet saa vakautua. Hyvä takaosa ja –
liikkeet. Kaunis ylälinja, häntä, turkki. Esiintyy edukseen. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet omaava vahvarakenteinen uros, jolla oikea turkin laatu ja sopiva raajaluusto. Toivoisin leveämmän kuono-
osan ja varsinkin alaleuan. Ei täydessä karvassa. Hyvä hännän asento. Sopivat sivuliikkeet. Hyvät takakulmaukset. 
Takaliikkeet voisivat olla hieman leveämmät. Etuliike ok. Kauniit korvahapsut. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. Koko voisi 
olla aavistuksen pienempi. 
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Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  NUO ERI 1 SA VASERT 
Käsiteltävissä 
Perfect size and softness. Very masculine. Very sound mouth. Perfect stop & skull. Nice earset. Correct front. Well angulated. 
Typical coat. Moves very well behind and very sound in front. Nice tail carriage. There’s a lot to like in this little man.  
Täydellinen koko ja pehmeys. Erittäin urosmainen. Erittäin oikeanlainen suu. Täydellinen otsapenger ja kallo. Kiva korvien 
kiinnitys. Oikea etuosa. Hyvin kulmautunut. Tyypillinen turkki. Liikkuu erittäin hyvin takaa ja erittäin tasapainoisesti edestä. Kiva 
hännän kanto. Tässä pienessä miehessä on paljon mistä pitää.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI 
Maskulin hane med bra proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron med fina fransar. Mörka, välformade ögon. Något 
outfyllt nosparti och svag haka. Ok överlinje och svans. Bra kropp. Tillräckliga vinklar. Rör sig med fin raskhet från sidan men 
trångt bak. Vill inte riktigt vara med. Fin päls. Fina tassar. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat, joissa hyvät hapsut. Tummat, 
hyvänmuotoiset silmät. Hieman täyttymätön kuono-osa ja heikko alaleuka. Ok ylälinja ja häntä. Hyvä runko. Riittävät 
kulmaukset. Liikkuu hyvällä reippaudella sivulta, mutta ahtaasti takaa. Ei halua olla mukana. Hyvä turkki. Hyvät käpälät. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good mouth. Excellent front and laid back of shoulder. Well made all through, but over size. Moved well in front a little close 
behind. Good topline and balance. In good coat. A lovely dog, but just too big. 
Hyvä suu. Erinomainen etuosa ja viisto lapa. Hyvin rakentunut kokonaisuus, mutta liian suuri. Liikkuu hyvin edestä hieman 
ahtaasti takaa. Hyvä ylälinja ja tasapaino. Hyvässä turkissa. Ihastuttava uros, mutta aivan liian suuri. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Top size. Little long for balance. Good leg length. Good eyes. Good dentition, topline can be little stronger. 
2 –vuotias. Koon ylärajalla. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Hyvä raajakorkeus. Hyvät silmät. Hyvät hampaat, ylälinja voisi 
hieman olla vahvempi. 
 
LIN TSE-HSUN MA-TILDA 10419/02 narttu 
i. Shastamir Papa-I-Ja e. Lin Tse-Hsun Lu-Mikki 
Kasv. Leinonen Reino, Paltamo  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13-vuotias veteraaninarttu täynnä tyyliä ja arvokkuutta. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kaunisasentoiset 
korvat. Silmät voisivat olla hivenen suuremmat. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Vahva runko. Liikkuu arvokkaasti ja ikäänsä nähden todella hyvällä askeleella. Kaunis runsas 
oikeanlaatuinen karvapeite. Veteraani, joka on kunniaksi rodulle ja omistajalleen. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VET EH 
Erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu. Pyöreähkö kallo-osa. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Kyynärpäät saisi 
olla rungonmyötäisemmät. Liikkeessä vaikuttaa hieman matalaraajaiselta. Hyvä turkki. Liikkuu löysästi edestä, takaa ahtaasti. 
 
MAARIKAN WHOOPIE 50564/04 
i. Ziestan Laa Laa e. Maarikan Afrodite 
kasv. Pirkko Matikainen, Hollola 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VET ERI 1 SA VSP VET 
Käsiteltävissä  
Wellbalanced female. Wellshaped head with feminine expression. Strong muzzle and underjaw. Well laid back shoulders. Tight 
elbows. Deep chest. Strong level topline. Could have better angulation in the rear. Covers the ground well for her age. Very 
well presented.  
Hyvin tasapainoinen narttu. Hyvän mallinen pää feminiinisellä ilmeellä. Vahva kuono ja alaleuka. Hyvät taakse asettuneet 
lavat. Tiiviit kyynärpäät. Syvä rinta. Vahva, tasainen ylälinja. Voisi  olla paremmat kulmaukset takana. Peittää hyvin maata 
ikäisekseen. Erittäin hyvin esitetty.  
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MAGIC MENUETT’S ALEXANDRA THE QUEEN 17824/14 narttu 
i. Kiiramanna Sawa Dawa e. Saseran Xandra 
kasv. Tenlen Marjut, Naantali 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Pretty well shape head with very nice skull shape, good earset. Good dark eye but a little 
round and full. Good mouth.  Would prefer more chin. Well constructed but needs more body all over. Topline needs to settle. 
Excellent front,  moves well with positive action. Needs a little more coat. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Sievä hyvämuotoinen pää jossa erittäin hyvä kallo, hyvä korvien sijainti. Hyvät tummat silmät 
mutta hieman pyöreät ja ulkonevat.  Hyvä suu. Toivoisin hieman enemmän alaleukaa. Hyvin rakentunut mutta tarvitsee 
enemmän runkoa kauttaaltaan. Ylälinjan tulee kiinteytyä. Erinomainen edestä, liikkuu positiivisella aktiviteetilla. Tarvitsee 
hieman enemmän turkkia.  
 
MEI DAN AIXAM 43971/12 uros 
i. Lorac's That's All Folks e. Mei Dan Pistage 
kasv. Kajander Nada, Förby 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 J. alter kräftiger Rüde, etwas kurzer Fang, noch korrektes Gebiss, Augen sollten tiefer liegen, sehr steile Winkelung im 
Hinterhand, gute Untere-, etw. aufgezogene Oberlinie, noch guter Bewegungsablauf.   
3-vuotias voimakas uros, hieman lyhyt kuono, vielä oikea purenta. Silmien tulisi olla syvemmällä. Hyvin jyrkät takakulmaukset. 
Hyvä alalinja, hieman korkea ylälinja, vielä hyvät liikkeet.  

 
MEI DAN PÖÖRFEKT DEI SE41107/2012 uros 
i. Lorac's That's All Folks e. Tibroke's Up And About At Mei Dan 
kasv Kajander Nada, Förby 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   AVO ERI 2 SA PU4 VARACA 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Lovely expression. Good length in foreface. Well developed scull. Well set ears. Muscular neck. Well 
developed forechest. Good topline & tailset. Nicely angulated behind. Beautiful coat. Moves very freely front & behind.  
Erinomainen rotutyyppi. Ihana ilme. Hyvä kuonon pituus. Hyvin kehittynyt kallo. Hyvin asettuneet korvat. Lihaksikas kaula. 
Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä ylälinja ja  hännän kiinnitys. Kivasti kulmautunut takaa. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin vapaasti 
edestä ja takaa.  
 
MEI DAN SPÖKMAMMA 27150/15 
i. Aki Shima The Game’s Afoot e. Mei Dan Fluffy 
kasv Kajander Nada, Förby 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful shaped head with good finished foreface. Lovely dark, well shaped eye. Firm on elbow. Excellent body and hind leg. 
Good coat. Well muscled. Mouth ok. Lovely for size and type. All balanced. Typical mover with good reach side gait. Moved 
extremely well up and down, a little close in front and behind, which should improve with mature. 
Kaunismuotoinen pää, jossa hyvin kehittynyt kuono. Ihastuttavat tummat, hyvänmuotoiset silmät. Tiiviit kyynärpäät. 
Erinomainen runko ja takajalat. Hyvä turkki. Hyvä lihaksisto. Suu ok. Ihastuttavan kokoinen ja -tyyppinen. Kaikki tasapainossa. 
Tyypillinen liike pitkällä sivuaskeleella. Liikkuu erittäin hyvin edestakaisin, hieman ahtaasti edestä ja takaa, jonka pitäisi 
parantua iän myötä. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania  PEN 2 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good size. Excellent bone. Very nice head. Correct bite, but irregular incitives. Excellent muzzle and skull. A bit open hind 
angulations. Good chest. Medium high set & carried tail. 
Hyvä koko. Erinomainen luusto. Erittäin kiva pää. Oikea purenta mutta epäsäännölliset etuhampaat. Erinomainen kuono ja 
kallo. Hieman avoimet takakulmaukset. Hyvä rinta. Keskikorkealle kiinnittynyt & kannettu häntä. 
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MIC MAC GOING TO RUN FREE 13126/14 uros 
i. Mic Mac Reggae-Six-o-Ten e. Mic Mac Who’s Thinking of Me  
kasv. Ann Rode, Ruotsi 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI 
Good sized masculine male. He has a very good head. Lacks a little forehead. Slightly undershot. Has a good reach of neck. 
Has a balanced body. Slightly roached topline. Correct tailset. Very good front and rear angulations. Moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Hieman puutteellinen otsa. Hieman alapurentaa. Hyvä kaulankaari. 
Tasapainoinen runko. Hieman kaareva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin 
hyvin. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola NUO ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierter Hund mit korrektem Gebiss. Schöne Augen. Gut getragene Ohren. Etwas zusammenlaufender Gliederbau 
vorne, korrekt hinten. Korrekt getragene Rute. Schönes Haarkleid.  
Tasapainoinen uros, jolla oikea purenta. Kauniit silmät. Hyvin kannetut korvat. Hieman huolimaton edestä, oikea takaa. Oikein 
kannettu häntä. Kaunis turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ. Bra storlek & proportioner. Utmärkt huvud & uttryck. Fina noskuddar. Rak bettlinje. Tillräckligt förbröst. Tillräckligt 
raka framben. Mycket bra hals & skuldra & bröstkorg & djup. Goda vinklar bak. Ännu lite tunn i kroppen. Rör sig med mycket 
bra steg. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Hienot pehmusteet kuonossa. Suora purenta. 
Riittävä eturinta. Riittävän suorat etujalat. Erittäin hyvä kaula, lapa, rintakehä ja syvyys. Hyvät kulmaukset takana. Vielä vähän 
ohut runko. Liikkuu erittäin hyvällä askeleella. 
 
MIC MAC TRUE IS THE FRIEND 42071/13 uros 
i. Mic Mac Who's That Man e. Mic Mac Aim 
kasv. Ann Rode, Ruotsi 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi NUO EH NUK4 
19 månader, trevlig helhet, aningen grov skalle, mörka & något runda ögon, tillräckligt nosparti. Utmärkta förbröst & bröstkorg. 
Aningen kort hals, rör sig utmärkt  från sidan. Välburen svans. Utmärkt pälskvalite. 
19 kuukautta, miellyttävä kokonaisuus, hieman karkea kallo, tummat ja hieman pyöreät silmät, riittävä kuono. Erinomainen 
eturinta & rintakehä. Aavistuksen lyhyt kaula, liikkuu erinomaisesti sivulta. Erinomainen turkinlaatu. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO EH 
Rather larged sized masculine male. Has a very good head. Slightly too undershot. Has a correct reach of neck and longer 
body. Strong topline with correct tailset. Has a very good front angulations. Slightly lacking rear angulations. He moves cow-
hocked in rear. Side movement and front movement very nice. 
Melo isokokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Hieman liikaa alapurentaa.Oikea kaulankaari ja rungon pituus. Vahva 
ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etukulmaukset. Takakulmauksia puuttuu hieman. Liikkuu kinnerahtaasti takaa. 
Erittäin hyvät sivu ja etuliikkeet. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi NUO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Stolt hane. Maskulint huvud, kan fyllas i något i nospartiet. Vackra öron. Utmärkt kropp, på den stora sidan. Utmärkt päls. 
Något trång bak, men rör sig väl från sidan. Utmärkt temperamnet. 
Ylpeä uros. Maskuliininen pää, kuono voisi olla vähän täyteläisempi. Kauniit korvat. Erinomainen runko, suuremman 
puoleinen. Erinomainen turkki. Hieman ahdas takaa mutta liikkuu hyvin sivusta. Erinomainen luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Fast 2 J. alter gut aufgebauter Rüde, kräftiger Kopf mit starkem Vorbiss, gutes Kinn, leichte Falte im Fang, korrekte Augen & 
Ohren, korrekte Winkelungen, gute Untere-, leicht nachgebende Oberlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Melkein kaksi vuotta vanha hyvin kehittynyt uros. Voimakas pää, vahva alapurenta. Hyvä leuka, kuonossa kevyitä poimuja, 
oikeat silmät ja korvat, oikeat kulmaukset, hyvä alalinja, hieman periksiantava ylälinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Soundly made and masculine. Good skull and eye. Just a little plain in expression. Well-ribbed. Could be slightly shorter 
coupled. Good coat texture. Little close going away from me. Good front action. 
Tasapainoinen ja maskuliininen. Hyvä kallo ja silmät. Hieman vaatimaton ilme. Hyvät kylkiluut. Voisi olla hieman vähemmän 
kulmautunut. Hyvä turkinlaatu. Hieman taka-ahdas. Hyvä etuliike. 
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Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 4  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Starker Hund mit korrektem Vorbiss. Gut getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Typischer Gang. Schönes 
Haarkleid.  
Voimakas uros, jolla oikea alapurenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylä- ja alalinja. Tyypillinen liike. Kaunis turkki.  
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years old. Of good size. Lovely eye and expression. Good lift to ears. Excellent chin. Good bone and feet. Chest well 
developed. Nice reach of neck. Good topline but long in loin. Excellent tailplacement. Angulations good front and rear. Good 
coming and going. 
2 vuotta vanha. Hyvän kokoinen. Ihastuttavat silmät ja ilme. Hyvä korvien kohotus. Erinomainen leuka. Hyvä luusto ja käpälät. 
Rinta hyvin kehittynyt. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja mutta pitkä selkä. Erinomainen hännän kiinnitys. Kulmaukset hyvät 
edestä ja takaosasta. Hyvät etu- ja takaliikkeet.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Reslig hane av utmärt typ. Något flat skalle. Bra öron, välformade ögon. Utmärkt förbröst. Fina tassattribut. Bra hals & skuldra. 
Bra bröstkorgs djup & längd. Här idag lite bakhög. Goda vinklar bak. Behöver tid att mogna. Rör sig lite tätt bak, väl från sidan. 
Reilun kokoinen, erinomaista tyyppiä oleva uros. Hieman litteä kallo. Hyvät korvat, hyvin muotoillut silmät. Erinomainen 
eturinta. Hienot käpälähapsut. Hyvä kaula ja lapa. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. Tänään hieman takakorkea. Hyvät 
kulmaukset. Tarvitsee aikaa kypsyä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa sivusta hyvin. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog, balanced head. Muzzle could be slightly shorter. Good ears and eyes. Correct mouth. Good neck and 
shoulders. Well developed slightly long body. Good hind quarters. Correct coat and condition. Moves and shows well. 
Maskuliininen uros, tasapainoinen pää. Kuono voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvät korvat ja silmät. Oikeanlainen suu. Hyvä 
kaula ja lavat. Hyvin kehittynyt, aavistuksen pitkä runko. Hyvät takakulmaukset. Oikeanlainen turkki ja sen kunto.Liikkuu ja 
esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head. Good bite and pigmentation. Well placed eyes with good colour. Acceptable tailset and tail well carried.Well 
angulated. Good forechest and depth of chest. Good bones. Movements needs to stabilased rear. Good coat. 
Hyvä pää. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvin sijoittuneet silmät, joissa hyvä väri. Hyväksyttävä hännänkiinnitys ja häntä hyvin 
kannettu. Hyvin kulmautunut. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvä luusto. Liikkeiden tulee vakautua takaa. Hyvä turkki. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 1 SA PU 4 
Käsiteltävissä  
A well proportioned dog. Good length of muzzle. Correct earset. Dark oval eyes with good pigmentation. Well angulated fore 
quarters. Strong topline. Well turned stifle. Hocks a little close together. Moves very well.  
Hyvät mittasuhteet. Hyvä kuonon pituus. Oikea korvien kiinnitys. Tummat ovaalit silmät hyvällä pigmentillä. Hyvät 
etukulmaukset. Vahva ylälinja. Hyvät polvikulmat. Kintereet hieman liian lähekkäin. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO EH 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Quite big dog. Slightly too long in the body. Masculine head. Too much skull. Ears too low-set. Nice expression. Muzzle could 
be richer. Good lenght of neck. Nice topline. Good tailset. Excellent forechest. Good bone and feet. Well angulated front and 
rear. Moves effortless from the side. Excellent silky coat. 
Melko suuri uros. Hieman liian pitkä runko. Urosmainen pää. Liian raskas kallo. Liian matalalle asettuneet korvat. Mukava ilme. 
Kuono voisi olla runsaampi. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Hyvä luusto ja 
käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vaivattomasti sivulta. Erinomainen silkkinen turkki. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 1 SA PU2 SERT 
Very beautiful dog. Good type, very good size. Beautiful head. Good placed ears. Big dark eyes, very good expression. Good 
underjawn. Very good topline. Good tail. Very good front. Good muscle and angulation now. Very nice coat. Easy moving, nice 
temperament.  
Erittäin kaunis uros. Hyvä tyyppi, erittäin hyvä koko. Kaunis pää. Hyvin asettuneet korvat. Isot, tummat silmät, erittäin hyvä 
ilme. Hyvä alaleuka. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Erittäin hyvä etuosa. Hyvä lihaksisto ja kulmaukset nyt. Erittäin kiva 
turkki. Helpot liikkeet, kiva luonne.  
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Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 4 SA 
Käsiteltävissä 
Excellent type and proportions. Well shaped dark eyes. Excellent skull and stop. Good length of muzzle. Proud head carriage. 
Strong back. Well carried tail. Excellent bone and angulation. Well developde forechest. Excellent coat texture and length. 
Free and quick moving. Excellent attitude.  
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvän malliset tummat silmät. Erinomainen kallo ja otsapenger. Hyvä kuonon pituus. 
Kantaa päänsä ylväästi. Vahva selkä. Hyvin kannettu häntä. Erinomainen luusto ja kulmaukset. Hyvin kehittynyt eturinta. 
Erinomainen turkin laatu ja pituus. Vapaat ja nopeat liikkeet. Erinomainen asenne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI 4 
Käsiteltävissä 
Masculine male. I would lie a bit broader underjaw. Good stop, but a bit long in foreface. Low earset. Nice forechest. Well filled 
body. Nice angulations. Correct coat. Moves very sound behind and in front. Shows well.  
Maskuliininen. Toivoisin leveämmän alaleuan. Hyvä otsapenger, mutta hieman pitkä kuono. Alhainen korvien kiinnitys. Kiva 
eturinta. Hyvin täyttynyt runko. Kivat kulmaukset. Oikea turkki. Liikkuu erittäin tasapainoisesti takaa ja edestä. Esiintyy hyvin.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Maskulin hane med ok proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron med mycket fina fransar. Välformade ögon. Fin haka. 
Fin överlinje. Bra svans. Aningen lång i länden. Fina tassar. Bra vinklar. Rör sig med fin raskhet. Vacker päls. 
Maskuliininen uros, jolla ok mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin kiinnittyneet korvat, joissa erittäin hyvät hapsut. 
Hyvänmuotoiset silmät. Hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvät käpälät. Hyvät kulmaukset. 
Liikkuu hyvällä reippaudella. Kaunis turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very well made dog in superb coat and hard muscle condition. Lovely dark eye and pigment. Well shaped head. Charming 
expression. Lovely size and type. Moving extremely well in front a little close behind. A little long body. 
Erittäin hyvin rakentunut uros upeassa turkissa ja hyvässä lihaskunnossa. Ihanat tummat silmät ja pigmentti. Hyvän -
muotoinen pää. Viehättävä ilme. Ihana koko ja tyyppi. Liikkuu erittäin hyvin edestä hieman ahtaasti takaa. Hieman pitkä runko. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Top size. Little long for perfect balance. Good ribcage. Head is little strong, good carriage. 
2 –vuotias. Koon ylärajalla. Hieman pitkä täydellisen tasapainoiseksi. Hyvä rintakehä. Pää hieman voimakas, hyvä ryhti. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO EH, AVK2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2,5 vuotias. Kovin kookas, aavistuksen korkearaajainen. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. Voimakas, vähän lyhyt 
rintakehä. Hieman pitkä lanne. Hyvä takaosa. Eturaajat voimakkaasti ulkokierteiset seistessä. Hyvä häntä. Hieman karkeutta 
turkissa. Hieman ahtaat takaliikkeet. Pitkät askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO ERI 3 
A little strong on top of skull, slightly undershoot with correct width and depth of chin. Good shoulder. Good hight & lenght. 
Strong well made quaters. Moves soundly & positive.  
Hieman vahva kallo, kevyt alapurenta oikealla leuan leveydellä ja syvyydellä. Hyvät lavat. Hyvä korkeus ja pituus. Vahvat, 
hyvät kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti ja varmasti.  
 
MILARZIN BEATY OF GUTTEN 15151/06 narttu 
i. Vanessan Gutten e. Hoswin Lady In Black 
Kasv. Wagner Mira 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia VET-ERI, VEK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine. Correct size and body format. Nice head with good proportions. Good topline. Correct tailset. Excellent front. A bit 
narrow behind a the movement. Excellent coat structure but now starting change of coat. Nice temperament.  
Feminiininen. Oikea koko ja rungon malli. Kiva pää hyvillä mittasuhteilla. Hyvä ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Erinomainen 
etuosa. Hieman kapea takaa liikkeessä. Erinomainen turkin rakenne, mutta nyt alkanut vaihtaa turkkia. Kiva luonne.  
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MILARZIN DE-NIZ  FI32836/08 narttu 
i.Miliisin Trans-Am e.Milarzin Autumn Poem 
Kasv. Wagner Mira, Kullaa 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine, enough good bones. Enough body substance. Head good and skull. Good step. A bit narrow muzzle. Good neck. 
Must be stronger topline. A bit low tailset. Too narrow behind in movement. Must be better coat structure and temperament. 
Feminiinen, riitävän hyvä luusto. Riittävä rungon tasapaino. Hyvä pää ja kallo. Hyvät akseleet. Hieman kapea kuono. Hyvä 
kaula. Pitäisi  olla vahvempi ylälinja. Hieman alhainen hännän kiinnitys. Liian kapea takaa liikeessä. Pitäisi olla parempi turkin 
rakenne ja luonne.  
 
MILARZIN FANTASTIK GUMUS  16361/10 uros 
i.Miliisin King-Of-indigo e.Ziestan Mi-Lin 
Kasv. Wagner Mira, Kullaa 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI, AVK 3  
Seisoessaan miellyttävä uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja sopiva luusto. Pieni erittäin hyväilmeinen pää. Hyvä 
kuononvahvuus. Erittäin hyväilmeinen pää. Hyvä kuononvahvuus. Erittäin hyvä eturinta. Tiiviit kyynärpäät. Hyvät pitkät käpälät. 
Kaunis ylälinja seistessä. Erittäin hyvin kannettu häntä. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu kovin lyhyin askelin ja epävakaasti edestä. 
 
MILARZIN JOYFUL JASPIS 29317/15 narttu 
i. Sippans Suncroft Cowboy Freddy e. Lehtikummun Dreams For Milarzin 
Kasv. Wagner Mira, Kullaa 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK2, KP 
Mycket feminin tik med utmärkta proportioner. Ännu något rund i sin skalle. Aningen lågt ansatta öron. Mycket fint nosparti och 
haka. Vackra välformade ögon. Ok överlinje. Väl ansatt svans. Bra kropp. Tillräckliga vinklar. Fina tassar och fransar. Rör sig 
med fint, raskt steg. Trevligt temperament. 
Erittäin feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vielä hieman pyöreä kallo. Aavistuksen alas kiinnittyneet korvat. 
Erittäin hyvä kuono-osa ja alaleuka. Kauniit, hyvänmuotoiset silmät. Ok ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko. Riittävät 
kulmaukset. Hyvät käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Miellyttävä luonne. 
 
MILIISIN BALTAZAR-SAN 21812/11 uros 
i.Miliisin Mano-Lito e.Niiländer Beauty Alpine Sunset 
Kasv. Hyttinen Jaana, Kullaa  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression very good.   A little heavy in skull. Good earset but prefer them a little smaller. Excellent eye, pigmentation. 
Good mouth and chin. Would prefer a little more length in neck and more layback in shoulder this make outline look rather 
stuffy. Good rear angulation, tailset. A little over bowed in front. Needs  a little more coat.  
Yleisvaikutelma erittäin hyvä. Hieman raskas kallo. Hyvin sijoittuneet korvat mutta toivoisin ne pienemmiksi. Erinomaiset 
silmät, pigmentti. Hyvä suu ja alaleuka. Toivoisin hieman pitemmän kaulan ja viistomman lavan tämä saa ääriviivat 
vaikuttamaan melko täyteenahdetulta.  Hyvät takakulmaukset, hännänkiinnitys.  Hieman etumatala.  Tarvitsee hieman 
enemmän turkkia. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO ERI, AVK 1, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4-vuotias erinomaista tyyppiä oleva sopivaluustoinen uros, jolla kauniit ääriviivat. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä leveä alaleuka. 
Hyvä eturinta ja runko. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu sivusta hyvin, edestä astuu turhan paljon ristiin. Esiintyy ja esitetään 
hyvin 
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MILIISIN DADI-BONGOS 28489/14 
i. Miliisin Beowulf-San e. Kiiramanna True Beaty 
Kasv. Hyttinen Jaana, Kullaa  
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Nice type. Excellent size and body format. Little strong bones. Good head. Correct in skull. Typical earset. Excellent stop. A bit 
long muzzle. Must be better bite. A bit long underjaw. Excellent neck. Strong topline. Excellent tailset. Good movement in both 
sides. Typical coat structure. Excellent temperament. 
Kiva tyyppi. Erinomainen kuko ja rungon malli. Hieman vahva luusto. Hyvä pää. Erinomainen kallo. Tyypillinen korvien 
kiinnitys. Erinomainen otsapenger. Hieman pitkä kuono. Pitäisi olla parempi purenta. Hieman pitkä alaleuka. Erinomainen 
kaula. Vahva ylälinja. Erinomainen hännän kiinnitys. Hyvät liikkeet molempiin suuntiin. Tyypillinen turkin rakenne. Erinomainen 
luonne.  
 
MILIISIN LOVE-HOT-LEY 46001/03 
i. Arundina Tell Me All e. Bellezza’s Annapurna  
kasv. Jaana Hyttinen, Kullaa 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 v. Kauniissa turkissa esitetty narttu. Kapea kuono-osa. Aavistuksen ahtaat takaliikkeet. Hyvä runko. Kaunis turkki ja häntä. 
 
MILIISIN NE-FTHYS 21283/04 narttu 
i. Ziestan Indigo e. Miliisin Cza-Rina 
kasv. Hyttinen Jaana, Kullaa 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI VEK 1 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Lovely well propositioned head. Well shape skull. Pleasing well balanced outline. Excellent 
front assembly. In lovely coat and condition. Lovely attitude. Moves well  for her age. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Ihastuttava mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvin muodostunut kallo. Miellyttävät tasapainoiset 
ääriviivat. Erinomainen edestä kokonaisuutena. Ihastuttavassa turkissa ja kunnossa. Ihastuttava asenne. Liikkuu hyvin 
ikäisekseen. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET EH 2 
Rodunomainen lähestyttäessä  
Nice overall shape & balance, nice feminine head, body, topline, hindquarters good, sound going, needs to firm up in front 
action. Gait suffering because she doesn't like to move.  
Kiva yleis malli ja taspaino, kiva feminiininen pää, runko, ylälinja, takakulmaukset hyvät, oikea takaliike, tarvitsee tiivistyä 
etuliikkessä. Askellus kärsii, koska ei halua liikkua.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki VET ERI, VEK 1, ROP-VET 
Kaunis veteraani, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Eriomaiset mittasuhteet. erinomainen eturinta. Ryhdikäs ylälinja ja 
hyvä häntä. Hyvä takaosa. Pieni erittäin hyväilmeinen pää. Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin sivusta katsottuna, 
epävapaaksti edestä. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 1, ROP-VET.  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
10 J. alte feminine Hündin, korrektes Gebiss, sehr gute Kopfproportionen, korrekte Augen & Ohren, noch gute Winkelungen, 
sehr gute Obere- & Unterlinie, bewegt sich flott & frei.  
Kymmenvuotias feminiininen narttu, oikea purenta, erittäin hyvät pään mittasuhteet, oikeat silmät ja korvat, vielä hyvät 
kulmaukset, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, liikkuu reippaasti ja vapaasti.  

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  VET EH, VEK 3 
Seistessään erinomaista rotutyyppiä edustava veteraaninarttu. Erinoaminen pää ja ilme yksityiskohtineen. Kaunis ylälinja. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ryhti. Valitettavasti liian ulkokierteinen eturaajojen liike. Eturaajojen liike nousee myös liian 
korkeaksi. Erinomainen käytös. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 years. Very nice condition for age. Very nice head, body, bones, chest. Straight front legs, very nice topline. Tail well set & 
carried. Very good movement. 
11 vuotias. Hyvässä kunnossa ikäisekseen. Hyvä pää, runko, luusto, rintakehä. Suorat etujalat, hyvä ylälinja. Hyvä 
hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä liike. 
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Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET ERI 1 VET ROP 
Tik med ganska bra proportioner. 11 år gammal lady. Bra uttryck men har tappat en del bredd i skallen. Lätta fina öron. Kunde 
ha lite mera bredd i sin haka. Passande benstomme. Fina tassar med utmärkta fransar. Bra kropp. Välplacerad med platt 
svans. Ännu spänstig i pälsen. Bra steg med höga frambensrörelser men ostabila fram. Bra attityd. 
Narttu aika hyvillä mittasuhteilla. 11 vuotias lady. Hyvä ilme mutta on kadottanut osan kallon leveydestä. Kevyet hienot korvat. 
Voisi olla hieman leveämpi leuka. Sopiva luusto. Hienot tassut erinomaisilla hapsuilla. Hyvä runko. Hyvin asettunut mutta litteä 
häntä. Vielä kimmoisa turkki. Hyvä korkea etuaskel mutta epävakaa edestä. Hyvä asenne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI, VEK2, SA 
Utmärkt typ och helhet. Elegant tik full av kvalitet. Mycket tilltalande huvud och uttryck. Välburna öron. Vackert topline. Bra 
kropp. Utmärkt front. Kunde vara mer musklad. Fina penselhår på tassarna. Bra päls. Mycket välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. Mycket välbevarat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Elegantti narttu täynnä laatua. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. 
Kaunis ylälinja. Hyvä runko. Erinomainen etuosa. Voisi olla lihaksikkaampi. Hyvät varvashapsut. Hyvä turkki. Liikkuu erittäin 
hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. Erittäin hyvin säilynyt. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VET ERI, VEK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, hieman haalistunut kirsupigmentti. Hyvät tummat silmät, oikein kiinnittyneet 
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, riittävät kulmaukset. Oikean mallinen rintakehä, voisi olla tiiviimmässä kunnossa. 
Hyvät takakulmaukset, turhan litteä häntä. Oikea askelpituus ja ryhti, vispaa melko voimakkaasti. 
 
MILIISIN RIAN-RICH 44020/05 uros 
i.Ziestan Indigo e.Miliisin Her-Mer-It 
Kasv. Hyttinen Jaana, Kullaa  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VET ERI, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 years old. Good condition. Good movement & nice coat. Nice to see this good old dog. 
11 vuotias. Hyvässä kunnossa. Hyvä liike ja hyvä turkki. Ilo katsoa tätä iäkästä koiraa. 
 
MILIISIN TRANS-AM 11705/06 uros 
i. Vanessan Gutten e. Arundina Sine Of Jewels 
Kasv. Hyttinen Jaana, Kullaa 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia VET ERI, VEK-1, SA, PU-1, ROP-VETERAANI, ROP 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type. Beautiful condition for age. Excellent body balance. Nice expressive head. Perfect bite and scissorline. Good 
earset. Typical expression. Excellent proportion of skull and muzzle. Excellent neck. Strong and enough strength topline. 
Excellent tailset. Correct ribcage and angulation in both sides. Beautiful coat and volume. Moves with correct step and energy. 
Erinomainen tyyppi. Kauniissa kunnossa ikäisekseen. Erinomainen rungon tasapaino. Kiva ilmeikäs pää. Täydellinen purenta 
ja hammasrivi. Hyvä korvien kiinnitys. Tyypillinen ilme. Erinomaiset kallon ja kuonon mittasuhteet. Erinomainen kaula. Vahva ja 
riittävän voimakas ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Oikea rintakehä ja kulmaukset edessä ja takana. Kaunis turkki ja 
määrä. Liikkuu oikealla askeleella ja energialla.  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET ERI 2 SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice dog in overall size & balance. Super masculine head, best teeth so far today, in lovely condition. Moves soundly.  
Erittäin kiva uros kooltaan ja tasapainoltaan. Super urosmaine pää, tähän asti päivän parhaat hampaat, ihanassa kunnossa. 
Oikeat  liikkeet.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VET ERI 1 SA PU 2 VET ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Väl bibehållen gentleman som har mycket av den rasen beskriver. Vacker silhuett. Fin höjd i svansen som är lång. Inga 
överdrifter utan bara kvalitet. 
Hyvin säilynyt herrasmies jossa on paljon rodunomaisuutta. Kaunis silhuetti. Kaunis korkeus hännässä joka on pitkä. Ei mitään 
liioiteltua vaan ainoastaan laatua! 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VET ERI VEK1 SA PU2 
Erinomaista tyyppiä oleva, maskuliininen uros, jolla rotutyypilliset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Upeat korvahapsut. 
Uskomattoman upea suu. Upea alaleuka, jossa riittävästi syvyyttä. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. 
Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon nähden ihanteellinen luuston vahvuus. Vahva runko. Liikkuu ryhdikkäästi 
vetävin sivuaskelin, kauniisti edestä ja takaa. Esiintyy kuin tähti. Koira on kunniaksi omistajalleen. Erinomainen karvapeite. 
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VET ERI, VEK 1, SA, PU 3, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very smart(?). Typical mature male. Excellent mouth. Blund muzzle. Excellent forehand. Strong well-ribbed body. Sound & free 
moving. 
Hyvin kaunis (?). Hyväntyyppine nuros. Erinomainen suu. Tylppä kuono. Erinomainen etuosa. Vahva, hyväluustoinen runko. 
Tasainen ja vapaa liike. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI, VEK 1, SA, VSP-VET 
10 years. Excellent show condition. Very nice front. Nice topline. Quality coat. Good substance. With correct angulations and 
movement. Well presented. 
10 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Erittäin hyvä etuosa. Hyvä ylälinja. Laadukas turkki. Hyvä olemus. Oikeat 
kulmaukset ja liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskuliininen 10-vuotias vielä hyvässä kunnossa uros. Vähän liikaa painoa. Kaunis uroksen pää, oikea ilme. Erittäin kaunis 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvät rintakehän mittasuhteet. Erittäin kaunis karva. Vahva luusto. Hyvät kulmaukset, hyvä 
temperamentti. Liikkuu vielä erittäin reippaasti, hyvällä askeleella. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VET ERI 1, SA, PU 4, ROP-VET.   
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Starker Hund mit korrektem Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Typischer Gang. Gut getragene 
Rute. In guter Kondition.  
Voimakas uros, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylä- ja alalinja. Tyypillinen liike. Hyvin kannettu häntä. 
Hyvässä kunnossa.   
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 1 SA PU 1 VSP VET ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Välbevarad tioåring av utmärkt typ. Välformat huvud. Bra öron  & ögon. Härlig brett bett. Fina noskuddar. Utmärkt förbröst & 
front, hals & skuldra, bröstkorgs djup & längd. Goda vinklar bak. Tappat lite muskel. Utmärkta rörelser. 
Hyvin säilinyt 10 vuotias erinomainen tyyppi. Hyvin muotoiltu pää. Hyvät korvat ja silmät. Ihana leveä purenta. Hienot kuono 
pehmusteet, Erinomainen eturinta, etuosa, kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Menettänyt jonkin 
verran lihasta. Erinomaiset liikkeet 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VET ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong male. Good proportions. Head could be smaller. Slightly too round in skull. Nice expression. Beautiful neckline, strong 
topline. Nice tailset. Well bodied. Adequate forechest. Good bone, feet could be longer. Well angulated front and rear. Silky 
coat. Front action could be better, otherwise nice movements. 
Vahva uros. Hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla pienempi. Hieman liian pyöreä kallo. Miellyttävä ilme. Kaunis kaulalinja, vahva 
ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä runko. Riittävä eturinta. Hyvä luusto, käpälät voisivat olla pidemmät. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa. Silkkinen turkki. Etuliikkeet voisivat olla paremmat, muuten hyvät liikkeet. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 1, SA, PU 1, ROP, ROP-VET 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Upeassa kunnossa oleva n. 10 v uros. Ryhdikäs ja kauttaaltaan terverakenteinen. Rodunomainen pieni pää, ilme. Terve 
hampaisto ja hyvä purenta. Erinomainen luusto ja raajarakenne. Vaivattomat liikkeet. Kaunis turkki ja hapsut. Kaunis 
kokonaisuus. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI 1 SA PU 1 VSP ROP-veteraani 
Käsiteltävissä 
10 yrs old, very typical. Super masculine. Beautiful head. Extremely nice underjaw. Very sound mouth. Perfect skull and stop. 
Nice feet. Perfect front legs. Correct fitting coat. He’s well angulated. Moves with a lot of attitude. Extremely sound with perfect 
tail carriage. A beautiful oath for tibetian quality.  
10 vuotias, erittäin tyypillinen. Erittäin urosmainen. Kaunis pää. Todella kiva alaleuka. Erittäin oikea suu. Täydellinen kallo ja 
otsapenger. Kivat jalat. Täydelliset etujalat. Oikea sopiva turkki. Hyvin kulmautunut. Liikkuu suurella asenteella. Todella 
tasapainoinen  täydellisellä hännän kannolla. Kaunis lupaus tiibettiläiselle laadulle.   
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VET ERI, VEK 1, SA, PU 4, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 years old. Best condition. Strong back. Moves well. Typical coat. A pleasure to see this dog. 
10 vuotias. Parhaassa kunnossa. Vahva selkä. Liikkuu hyvin. Tyypillinen turkki. On ilo katsoa tätä koiraa. 
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Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VET ERI, VEK 1, SA, PU 2, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 V. Erinomaista tyyppiä, sopusuhtainen, omanarvontuntoisesti ja itsevarmasti esiintyvä uros. Hyvä raajaluusto. Erinomaiset 
kulmaukset ja tilava rintakehä. Vaikuttava pää. Hyvin topattu kuono-osa. tiivis, leveä käänteinen saksipurenta. tummat silmät. 
Oikea-asentoiset, pienet korvat. Valinpitämätön, suvaitseva ilme. Hyvä kaula, ryhti, kiinteä yläosa. Koristeellisesti lantiolle 
kohoava häntä. Erinomainen karvapeite. Ikään liittyviä ilmiöitä havaittavissa ? ilmeistä. Hyvin vaikuttava. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VET ERI 1 SA PU 3 VET ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very nice veteran male. Excellent strong muzzle. Very nice topline. Perfect parallel front. Correct set and carried tail. Perfect 
coat. Good movement. 
Erittäin kiva veteraaniuros. Erinomainen, vahva kuono. Erittäin kiva ylälinja. Täydellinen yhdensuuntainen etuosa. Oikein 
kiinnittynyt ja kannettu häntä. Täydellinen turkki. Hyvä liike. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VET ERI, VEK2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 v. Kookas, voimakas. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja silmät. Hieman alhaalle kiinnittyneet korvat. Oikea purenta. 
Erinomaiset rintakehän raajat ja kulmaukset. Hyvä häntä. Hieman karkeutta turkissa. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VET ERI 2 
Nice head & expression, little round in eye, correct mouth, good body, strong quoters. Good movement going away, good 
coming towards a little short in forward reach. 
Kiva pää ja ilme, pyöreyttä silmissä, oikea suu, hyvä runko, vahvat kulmaukset.  Hyvät takaliikkeet etuliikkeissä saisi olla 
enemmän ulottuvuutta.  
 
MINESSAN CALVIN 15791/11 uros 
i. Tashi-Gong Frezza e. Quutar'in Into-Ipana 
kasv. Hopponen Anne, Ylämylly 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI, AVK 3, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good size. Nice head. Good coat. Good downline. Correct movement. 
Erittäin hyvä koko. Hyvä pää. Hyvä turkki. Hyvä alalinja. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-ERI, AVK-3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Erittäin hyvän tyyppinen uros joka tosin mielellään köyristää selkäänsä. Hyvät mittasuhteet. Turhan syvälle sijoittunut 
otsapenger. Hieman alas kiinnittyneet korvat ja toivoisin paremman ilmeen. Hyvä runko ja häntä. Hieman käyrät kyynärvarret. 
Liikkuessa ylälinja paranee. Häntä ok. Hyvä takaliike ja varsin hyvä edestä. Hyvä silkkinen karva.  
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   AVO EH 1 
Käsiteltävissä 
Nice shaped skull. Well defined chin. Nice ears with good lift. Would like slightely wider underjaw. Exc ribcage. Well ribbed 
back. Would like little more angulation. Moves a little close behind. Moves well in profile. To be critical, he’s a little light in eye 
for me.  
Kivan mallinen kallo. Hyvin muotoutunut leuka.  Kivat korvat hyvällä nosteella. Toivoisin  hieman leveämmän alaleuan. 
Erinomainen rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Toivoisin hieman enemmän kulmauksia. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. 
Liikkuu hyvin sivulta. Ollakseni kriittinen, silmät ovat hieman vaaleat minulle.  
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 4 
4,5 v, mittasuhteiltaan erinomainen uros. Mukavassa, jäntevässä kunnossa. Hyvä etuosan rakenne ja rintakehän pituus. Hyvä 
takaosa, hieman matala hännänkiinnitys. Tyypillinen pää, hieman pyöreyttä silmissä. Hyvät korvat ja purenta. Erinomainen 
karvanlaatu ja hyvin kaunis hapsutus käpälissä. Kaunis sivukuva ja liikkuu sopivalla askeleella ja temperamentilla. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO EH AVK4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
4 years. Excellent in size. Beautiful head. Undershot bite, six and four. Deep in chest. Correct in front. Correct angulations. Coat not in 
perfect show condition. Movement in front too wide. Backline a little bit curved. 
4 vuotta. Erinomainen kooltaan. Kaunis pää. Alapurenta, kuusi ja neljä. Syvä rinta. Oikeanlainen edestä. Oikeanlaiset kulmaukset. Turkki ei 
ole täydellisessä näyttely kunnossa. Liikkeet edestä liian leveät. Selkälinja hieman kaareva. 
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Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia   AVO ERI  
Käsiteltävissä 
4 years old. Nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well.  
4 vuotias. Kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO EH 
Käsiteltävissä 
Nice size. Good body proportions. Excellent coat quality. Typical head with good proportions. G skull. Medium dark eye of 
good shape. Good expression. Good foreface and cushioning. Well-set ear. Good front. Typical front and feet. Loin could be 
shorter. Well-angulated behind. Well-set tail. Moves ok, enought carriage. Short steps in front.  
Kiva koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin laatu. Tyypillinen pää hyvillä mittasuhteilla. Hyvä kallo. Keskiruskeat 
hyvän malliset silmät. Hyvä ilme. Hyvä kuono ja täyttyminen. Hyvin kiinnittyneet korvat. Hyvä etuosa. Tyypillinen etuosa ja 
tassut. Lantio voisi olla lyhyempi. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin, riittävästi itsensä kantaen. 
Lyhyt etuaskel.  
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good type and size. Good for substance. Excellent head and expression. Good mouth. Well angulated front 
and rear. Good length and depth of body. Good hare feet. Correct coat. Moves and shows well. 
Maskuliininen, hyväntyyppinen ja –kokoinen uros. Hyvä rakenne. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä suu. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa. Hyvä rungon pituus ja syvyys. Hyvät jäniksenkäpälät. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO EH4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Head I would like more masculine. Good bite. Good pigmentation. Well placed eyes, acceptable colour. Good neck and 
topline. Good tailset. Carrying a bit too much weight. Well angulated. Would like more forechest. Acceptable movement. Good 
coat. 
Haluaisin maskuliinisemman pään. Hyvä purenta. Hyvä pigmentti. Hyvin sijoittuneet, hyväksyttävän väriset silmät. Hyvä kaula 
ja ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. On hieman liian painava. Hyvin kulmautunut. Haluaisin enemmän eturintaa. Hyväksyttävä 
liike. Hyvä turkki. 
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, AVO EH, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Selvä sukupuolileima, voimakaspiirteinen pää. Hyvät korvat, pienet silmät, lyhyt kuonon 
selkä, kovin voimakas alaleuka. Riittävä kaula, hyvä selkä, hieman kaareva lanne, hyvä häntä, hyvä rungon syvyys. Niukasti 
kulmautunut edestä ja takaa. Ulkokierteiset etukäpälät. Löysät vispaavat etuliikkeet, liikkeessä takaraajat jäävät rungon alle. 
Hyvä karvanlaatu. 
 
MINESSAN CHANEL 15794/11 narttu 
i.Tashi-Gong Frezza e.Quutarin Into-Ipana 
Kasv.Hopponen Anne, Ylämylly  
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good size and substance. Small head. Good expression. Good dark eyes. Correct in muzzle and bite. Good 
neck and shoulders. Well developed body. Good angulation behind. Good legs and feet. Correct coat. Moves and shows well. 
Feminiininen, hyvänkokoinen ja –rakenteinen narttu. Pieni pää. Hyvä ilme. Hyvät tummat silmät. Oikeanlainen kuono ja 
purenta. Hyvä kaula ja lavat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät jalat ja käpälät. Oikeanlainen turkki. 
Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head. Acceptable bite. Excellent pigmentation. Good skull. Good neck, topline and tailset,. Very well angulated in front, 
enough in rear. Good body. Would like to a bit stronger bones. Good feet. 
Hyvä pää. Hyväksyttävä purenta. Erinomainen pigmentti. Hyvä kallo. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Erittäin hyvin 
kulmautunut edestä, tarpeeksi takaa. Hyvä runko. Haluaisin hieman vahvemman luuston. Hyvät käpälät. 
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MINESSAN COLUMBO 15793/11 uros 
i.Tashi-Gong Frezza e.Quutarin Into-Ipana 
Kasv.Hopponen Anne, Ylämylly 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct proportions. Good neck. Good topline. Good coat. Correct angulation. 
Oikeat mittasuhteet. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä turkki. Hyvät kulmaukset. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO-ERI, AVK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type, correct size. Nice head with good expression. Good earset. Correct stop. Expressive eyes. Good bite. Good 
size of muzzle. Correct topline and tailset. Good forechest. Must be a bit stronger in front. Excellent angulations behind. 
Typical coat structure and volyme. Nice temperament. 
Erinomainen tyyppi, oikea koko. Kiva pää, jossa hyvä ilme. Hyvä korvien kiinnitys. Oikea otsapenger. Ilmeikkäät silmät. Hyvä 
purenta. Hyvä kuonon koko. Oikea ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä eturinta. Pitäisi olla hieman vahvempi etuosa. Erinomaiset 
kulmaukset takana. Tyypillinen turkin rakenne ja määrä. Kiva luonne.  
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO ERI, AVK 1, SA 
Excellent type. Strong bones. Excellent skull. Well cushioned muzzle. Correct bite. Excellent head, topline and tail carriage. 
Well developed fore chest. Sternum could be bit longer. Good angulations. Sound side movement. Could have better front and 
rear movement. Excellent coat. 
Erinomainen tyyppi. Vahva luusto. Erinomainen kallo. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Oikea purenta. Erinomainen pää, ylälinja ja 
erinomaisesti kannettu häntä. Hyvin kehittynyt eturinta. Rintalasta voisi olla hieman pidempi. Hyvät kulmaukset. Tasapainoiset 
sivuliikkeet. Etu ja takaliikkeet voisivat olla paremmat. Erinomainen turkki. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO ERI, AVK 1, SA, PU 2, VARASERT 
4 v. Ryhdikkäästi esiintyvä uros, jolla hyväilmeinen pää. Turhan voimakas alaleuka. Eturaajt voisi olla suoremmat. Erinomainen 
runko ja rintakehä. Hyvä häntä ja karvanlaatu. Lihaskunto voisi olla parempi. Liikkuu hyvin sivulta, leveästi edestä. Esitetään 
hyvin. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila AVO ERI, AVK 1, SA 
Kaunis, ryhdikäs uros. Hyvä pää, jossa purenta saisi olla hieman tiiviimpi. Erinomainen karva. Vahva runko. Erinomainen 
ylälinja ja takaosa. Eturaajat voisi olla suoremmat. Hyvälaatuinen turkki. Erinomainen häntä. Liikkuu sivusta hyvin, takaa 
hieman kapeasti, etuliike voisi olla yhdensuuntaisempi. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 1 SA SERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog. Good substance and size. Balanced head. Well set ears. Wrinkle on the muzzle. Good pigmentation and 
mouth. Well developed body. Correct coat. Bit high on hocks. Moves and shows well. 
Maskuliininen uros. Hyvä rakenne ja koko. Tasapainoinen pää. Hyvin asettuneet korvat.  Kuonossa ryppy. Hyvä pigmentti ja 
suu. Hyvin kehittynyt runko. Oikeanlainen turkki. Hieman korkeat kintereet. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 1 SA PU 2 SERT FI MVA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head, good bite. Excellent pigmentation. Well angulated. Would like a stronger topline. Well set tail.  Good depth of 
chest. Acceptable movement. Good coat. 
Hyvä pää, hyvä purenta. Erinomainen pigmentti. Hyvin kulmautunut. Haluaisin vahvemman ylälinjan. Hyvin sijoittunut häntä.  
Hyvä rinnan syvyys. Hyväksyttävä liike. Hyvä turkki. 
 
MINESSAN DON JUAN 25708/14 uros 
i. Finnriikan Roberto e. Minessan Chanel 
kasv. Hopponen Anne, Ylämylly 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 months. Nice size, nice head, correct bite, ears well set & carried. Well developed chest, a bit open in front legs. Good 
angulations in rear. Correct topline, tail set & carried. Should be shorter on the loins. 
14 kuukautta. Oikean kokoinen, hyvä pää, oikea purenta, oikea korvien asento ja kanto. Hyvin kehittynyt rintakehä, etujalat 
hieman kaukana toisistaan. Hyvät takakulmaukset. Oikea ylälinja, hännän asento ja kanto. Lanneosan tulisi olla lyhyempi. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää, jota häiritsee turhan vaalea kirsu. Tiivis etuosa, vielä kapea runko. Hyväasentoiset, sopivasti kulmautuneet 
takaraajat. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvin. 
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MINESSAN ESTELLE 38584/14 narttu 
i. Sommerlyst's I-Co-Legs Diki e. Tashi-Gong Sahara 
kasv. Hopponen Anne, Ylämylly 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium strong. Normal temperament. Long neck. Correct in front. Good coat. Correct movement. 
Keskiraskas. Normaali temperamentti. Pitkä kaula. Hyvä etuosa. Hyvä turkki. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia PEK3 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine, middle strong bones. Nice head, lovely expression. Excellent skull and ear set. Enough strong muzzle. Must be 
better bite. Good neck and topline, good tailset. Correct coat. Nice temperament. Very promising.  
Feminiininen, keskivahva luusto. Kiva pää, ihana ilme. Erinomainen kallo ja korvien kiinnitys. Riittävän vahva kuono. Pitäisi olla 
parempi purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä hännänkiinnitys. Oikea turkki. Kiva luonne. Erittäin lupaava.  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt typ och fina proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Välburna öron. Något kort nosparti och smal underkäke. 
Utmärkt hals och kropp. Stabil front. Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga rörelser. Ännu ganska valpigt. Vacker päls. 
Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja hyvät mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Hieman lyhyt kuono ja kapea 
alaleuka. Erinomainen kaula ja runko. Vakaa etuosa. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat liikkeet. Vielä melko 
pentumainen. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN ERI, JUK 2 
Lovely young female. Still very puppyish, but very promising. Lovely shape of head and expression. Good bite. Excellent neck. 
Good topline. Correct tail. Excellent fore chest for the age. Correct angulations and movement. Excellent coat for the age. 
Ihana, nuori narttu. Vielä hyvin pentumainen, mutta hyvin lupaava. Ihana pään muoto ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen 
kaula. Hyvä ylälinja. Oikea häntä. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Ikäisekseen erinomainen 
turkki. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  JUN EH, JUK 2 
1 vuotias, feminiininen juniori. Hyvät mittasuhteet. Sievä, narttumainen pää. Alaleuka voisi olla leveämpi. 6 
alaetuhammasta,mutta epätasaisessa rivissä ja kuono voisi olla hivenen pidempi. Kauniit silmät. Pysty lapa, riittävä eturinta. 
Hyvä runko tähän ikään. Polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä häntä. Laadultaan erinomainen karvapeite. Liikkuu 
tasapainoisesti, mutta takapotku saa vahvistua. Viehättävä käytös. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  JUN ERI, JUK 1 
12 kk, hyväryhtinen, nuori neiti, jolla voisi olla hieman enemmän luustoa. Hyvät rungon mittasuhteet, mutta rintakehä voisi olla 
pidempi ja lanneosa lyhyempi. Kauniit silmät. Turhan voimakas alaleuka. Hyvä häntä. Ikäisekseen hyvä karvapeite. Liikkuu ja 
esitetään hyvin. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN EH, JUK 4 
Kaunis, nuori narttu. Hyvänmallinen pää. Kaunisilmeinen pää. Seisoo hieman leveästi edestä. Kaunis kaula. Hyvä runko. 
Hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeammalla. Hyvät raajat. Hyvänlaatuinen, niukahko karvapeite. Hyvät liikkeet. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska JUN ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good substance. Small expressive head. Correct mouth. Good neck, shoulders and forechest. Slightly long 
in body. Good angulation behind. Correct coat. Moves and shows well. 
Feminiininen, hyvärakenteinen narttu. Pieni ilmeikäs pää. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula, lavat ja eturinta. Hieman 
pitkärunkoinen. Hyvät kulmaukset takana. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska JUN ERI 1 SA VASERT ROP JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very feminine. Good head and expression. Good bite. Excellent pigmentation. Well placed ears and eyes. Good topline and 
tailset. Well angulated in front and enough in rear. Good bones and feet. Correct texture of coat. Good movement. 
Erittäin feminiininen. Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen pigmentti. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja tarpeeksi takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Oikea turkin laatu. Hyvä liike. 
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MINESSAN FIGARO FI39034/14 uros 
i.Vanessan Riwaldo e. Minessan Adalmiina 
kasv. Anne Hopponen, Ylämylly 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Normal size. Correct head. Long neck. Level topline little bit high on back, correct in front. Correct in movement, promising. 
Normaali koko. Oikeanlainen pää. Pitkä kaula. Tasainen ylälinja hieman korkea takaosasta. Oikeanlaiset liikkeet, lupaava. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN ERI 4 
Käsiteltävissä 
Sweet head and expression. Would like little more masculine, but he is still young. Nice shaped skull. Well defined chin. To be 
critical, I would like more underjaw. Angulation is good. Well ribbed back. Good ribcage. Well balanced in body. Moves soundly 
behind & profile, ok front.  
Suloinen pää ja ilme. Toivoisin enemmän maskuliinisuutta, mutta se on vielä nuori. Kivan mallinen kallo. Hyvin muotoutunut 
leuka. Ollakseni kriittinen, toivoisin hieman enemmän alaleukaa. Hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä rintakehä. 
Hyvin tasapainoinen runko. Liikkuu oikein takaa ja sivusta, edestä ok.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI 
Erittäin hyvin rakentunut uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hieman kevyet korvat. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. 
Runko voisi olla hieman voimakkaampi. Hyväasentoiset raajat. Erittäin hyvä turkinlaatu. Liikkuu sivusta erittäin hyvin. Hyvä 
käytös. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska JUN ERI 1 SA VSP-JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Typey junior. Good size and substance. Excellent head and expression. Good mouth. Good topline. Well angulated. Correct in 
coat. Moves and shows well. 
Tyypikäs  juniori. Hyvä koko ja rakenne. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä suu. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut.  Oikea 
turkinlaatu.  Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
MINESSAN FRANKLIN FI39033/14 uros 
i. Vanessan Riwaldo e. Minessan Adalmiina 
kasv. Anne Hopponen, Ylämylly 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN EH, JUK 2 
10 months old. Correct proportions. Excellent bones. Well developed skull. Muzzle could be better cushioned. Correct bite. 
Good neck. Topline could be more stabile. Good tail. Good fore chest for the age. Good angulations. Presentation and 
movement need to improve. Good coat. 
10 kuukautta. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvin kehittynyt kallo. Kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt. Oikea 
purenta. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla vakaampi. Hyvä häntä. Hyvä eturinta ikäisekseen. Hyvät kulmaukset. Esiintymisen ja 
liikkumisen pitää parantua. Hyvä turkki. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska JUN ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good size and substance. Correct mouth. Good topline and tailset. Well angulated. Good body. Correct coat. 
Moves and shows well. 
Maskuliininen hyvänkokoinen ja rakenteinen uros. Oikeanlainen  suu. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. 
Hyvä runko. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska JUN ERI 1 SA PU 4 VASERT VSP JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head. Good bite and pigmentation. Well placed eyes with good size and colour. Good neck. Would like to have a 
stronger topline. Good tailset. Well angulated. Enough depth of chest. Correct  bones and feet. Good coat. Acceptable 
movements. 
Hyvä pää. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvin sijoittuneet, hyvänkokoiset ja väriset silmät. Hyvä kaula. Haluaisin vahvemman 
ylälinjan. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. Tarpeeksi syvä rinta. Oikeanlainen luusto ja käpälät. Hyvä turkki. 
Hyväksyttävät liikkeet. 
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MINESSAN FREYA FI39036/14 narttu 
i. Vanessan Riwaldo e. Minessan Adalmiina 
kasv. Anne Hopponen, Ylämylly 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium strong. Correct in front. Normal angulation. Good downline. Correct movement. 
Keskiraskas. Hyvä etuosa. Normaalit kulmaukset. Hyvä alalinja. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN, EH, JUK 4 
Very good type. Correct proportins. Very feminine. Good bones. Good skull. Narrow muzzle. Shape of under jaw could be 
better. Good neck. Topline could be more stabile. Needs better tail carriage. Enough chest for the age. Presentation and 
movement needs to improve. Good coat for the age. 
Erittäin hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Hyvin feminiininen. Hyvä luusto. Hyvä kallo. Kapea kuono-osa. Alaleuan muoto voisi 
olla parempi. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla vakaampi. Häntä pitäisi kantaa paremmin. Ikäisekseen riittävä rinta. Esiintymisen ja 
liikkeiden pitää parantua. Ikäisekseen hyvä turkki. 
 
MISSCHIEFIN ABHIPRITHI 50055/07 narttu 
i.Shibazhan Thymus e. Annastiina Mirabella 
Kasv.Tiina Hirvonen,Turenki 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Liten, nätt tik. Feminint huvud. Lite tunt nosparti. Utmärkt hals och rygg. Gaska kort bröstben. Välvinklad. Välgående. Trevligt 
temperament. 
Pieni, sievä narttu. Feminiininen pää. Hieman kapea kuono. Erinomainen kaula ja selkä. Melko lyhyt rintalasta. Hyvin 
kulmautunut. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL  EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Feminine head, I'd see more oval eye, and better underjaw, good front, body, tailset, hindquarters, when on the move she 
needs to firm up in front & back. Needs more body.  
Feminiinen pää, toivoisin ovaalimmat silmät ja paremman alaleuan, hyvä etuosa, runko, hännän kiinnitys, takakulmaukset, 
liikkeessä tulee kiinteytyä edestä ja takaa. Tarvitsee enemmän runkoa.  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland  VET ERI 2  
Käsiteltävissä 
Very good for breed type. Would like little more strength and more filled foreface. Well defined stop. Well set ears. Good 
forechest. Excellent neck. Good topline & tailset. Good angulation behind. Good in profile & move. Needs cleaner action in 
front. In excellent coat. Great attitude for owner for condition.  
Erittäin hyvä rotutyyppi. Toivoisin vahvemman ja täyttyneemmän kuonon. Hyvin muotoutunut otsapenger. Hyvin asettuneet 
korvat. Hyvä eturinta. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä sivukuva ja liikkeet. 
Etuliikkeet saisivat olla puhtaammat. Erinomaisessa turkissa. Omistajalla upea asenne koiran kuntoon.  
 
MISSCHIEFIN ANSHU ANBU 50054/07 uros 
i:Shibazhan Thymus e. Annastiina Mirabella 
Kasv.Tiina Hirvonen,Turenki  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, sopivan kokoinen ja mittasuhteitaan oikea uros. Maskuliininen pää, jossa hienot mittasuhteet. 
Kaunis vahva alaleuka. Ihana musta pigmentti. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä vahva runko. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan ja kantaa itsensä kauniisti liikkeessä. 
Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VET EH 2 
Käsiteltävissä  
Well balanced dog, good breed type. Masculine head. Ears are a little low set. Good underjaw. Strong pigmentation. Good 
bone. Shoulder well laid. Strong topline. Well shaped hindquarters. Moves well  a little too close behind.  
Hyvin tasapainoinen uros, hyvä rotutyyppi. Urosmainen pää. Korvat hieman alas kiinnittyneet.  Hyvä alaleuka. Vahva 
pigmentti. Hyvä luusto. Hyvin asettuneet lavat. Vahva ylälinja. Hyvän malliset takakulmaukset. Liikkuu hyvin,  hieman ahtaasti 
takaa.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, linjakas uros. Sopusuhtainen pää. Kauniit ääriviivat, hyvä raajaluusto. Purenta voisi olla siistimpi. Liikkuu ja esiintyy 
hyvin. 
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Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   VET ERI 1 SA PU3 VSP-veteraani 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Good length in foreface. Little bit strong in scull. Well set ears. Good front assembly. Excellent topline. 
Well set tail. Tends to skip on the move. Good profile on the move. Excellent coat.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvä kuonon pituus. Hieman voimakas kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä etuosan rakenne. 
Erinomainen ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Taipumusta hypähdellä liikkeessä. Hyvä sivukuva liikkeessä. Erinomainen turkki.  
 
MISSCHIEFIN BZANBA AROG  61242/08 uros 
i.Misschiefin Anshu Anbu e.Shibazhan Kerria 
Kasv. Hirvonen Tiina, Turenki  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Oikeat mittasuhteet. Aavistuksen leveä kallo-osa. Tummat silmät., mutta kirsupigmentti voisi olla 
tummempi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Toivoisin 
hivenen vahvemman raajaluuston. Vahva runko. Liikkuu moitteettomasti kaikilta osiltaan, mutta voisi olla ryhdikkäämpi. Kaunis 
silkkinen karvapeite. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Hane med bra proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron. Välformade, mörka ögon. Fin haka och nosparti. Väl ansatt 
svans. Bra bröstkorg och vinklar. Fina tassar med fransar. Rör sig med fin resning och raskhet. Mycket vacker päls. För dagen 
lite högt hull. 
Uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Hyvä alaleuka ja 
kuono-osa. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä rintakehä ja kulmaukset. Hyvät käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja 
reippaudella. Erittäin kaunis turkki. Tänään hieman ylipainoinen. 
 
MISSCHIEFIN EASY BACHELOR 18751/11 uros 
i.Nanaza Phooka e. Misschiefin An Dar Sengomar 
Kasv. Hirvonen Tiina, Turenki  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO ERI AVK4 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin- Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression excellent. Well shaped skull. Excellent earset and a good size. Need to use his ears more to enhance his 
expression. Excellent pigmentation. Small package but well balanced. Good front assembly. Excellent topline. Once he settled 
he moves well. Exc. coat.  
Yleisvaikutelmaltaan erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomaisesti sijoittuneet ja hyvänkokoiset korvat. Tulee käyttää 
korviaan enemmän tehostaakseen ilmettään.  Erinomainen pigmentti. Pieni kokonaisuus, mutta hyvin  tasapainoinen. Hyvä 
etuosa kokonaisuudessaan. Erinomainen ylälinja. Liikkuu hyvin asetettuaan. Erinomainen turkki.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI AVK2 SA 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan ja kooltaan oikea uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Kauniit silmät. Hieno pigmentti. 
Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin hyvä runko. Kaunis 
karvapeite. Liikkuu hyvin edestä ja sivulta. Takaliike voisi olla leveämpi. Esiintyy edukseen seistessä. Viehättävä luonne. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 2, SA 
4 years. Correct type. Beautiful head. Well size and proportions. Correct bite. Good eye. Strong and compact with quality coat. 
Excellent in movement. Well presented. 
4 vuotta. Oikea tyyppi. Kaunis pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvät silmät. Vahva ja tiivis. Laadukas turkki. 
Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO ERI, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4-vuotias sopivankokoinen, oikeat mittasuhteet omaava sopivaluustoinen uros, jolla erinomainen turkinlaatu. Alaleuka ja 
kuono-osa voisi olla aavistuksen leveämpi. Vuotavat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä hännän asento. Hyvät liikkeet. Esitetään 
hyvin. 
 
MISSCHIEFIN HUMPHREY BOGART 11442/15 uros 
i. Oakmyst Bachelor Boy e. Misschiefin Easy Bambi 
kasv. Hirvonen Tiina, Turenki 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   JUN ERI 1 SA PU2 VASERT 
Käsiteltävissä  
Excellent breed type. Typical head. Good in foreface. Well developed scull. Well set ears. Well developed forechest. Good 
topline & tailset. Could be little cleaner in action front & behind. Good picture standing. In good coat.  
Erinomainen rotutyyppi. Tyypillinen pää. Hyvä kuono. Hyvin kehittynyt kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin kehittynyt 
rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Voisi liikkua puhtaammin edestä ja takaa. Hyvä yleiskuva. Hyvässä turkissa.  
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MISSCHIEFIN XERXES MEHRZAD 12512/02 uros 
i. Misschiefin Thaddeus e. Lecibsin Pandora 
Kasv. Hirvonen Tiina, Turenki  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 v pieni uros, joka ikäisekseen erittäin hyvin hoidettu. Uroksen leima voisi olla selvempi. Hyvät mittasuhteet. Oikea turkin 
laatu. Saisi liikkua edestä vakaammin. Takaa hyvin. Hyvä luonne. 
 
MISSCHIEFIN YAFFA CHAIM 13707/05 uros 
i.Chrystal Mountain Assaracus e.Annastina Mirabella 
Kasv. Hirvonen Tiina, Turenki  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI VEK 3 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin- Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well propositioned head. Correct skull. Well shaped eye. Good mouth and chin. Well balanced 
outline. Good neck and topline.  Good bone for size. Needs a little more body but lovely overall condition for age. Positive 
mover. Excellent temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Oikea kallo. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvä suu ja alaleuka. Hyvin 
tasapainoinen ääriviivoiltaan. Hyvä kaula ja ylälinja. Kokoonsa nähden hyvä luusto. Tarvitsee hieman enemmän runkoa, mutta 
ihastuttavassa  kunnossa kokonaisuudessaan ikäänsä nähden. Varma liikkuja. Erinomainen luonne.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
10 J. alter noch sehr energiegeladener Rüde, Zähne dem Alter entsprechend, hübscher Kopf, vorzügliche Winkelungen, 
ausgezeichnete Obere- & Unterlinie, Bewegungsablauf dem Alter entsprechend.  
Kymmenvuotias vielä erittäin energinen uros, hampaat iälle tyypilliset, sievä pää, erinomaiset kulmaukset, erinomainen ylä- ja 
alalinja, liikkeet iälle tyypilliset. 

 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI, VEK 3, SA 
10 years. Excellent condition. Quite vital and excellent in movement. With quality coat. Good substance. Well presented. 
10 vuotta. Erinomaisessa kunnossa. Melko elinvoimainen ja erinomainen liikkeessä. Laadukas turkki. Hyvä olemus. Hyvin 
esitetty. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Välformat huvud, bra öron & ögon. Fin markerad haka. Bra hals. Något upprätt skuldra, 
vacker överarm. Välvinklad bak men tappat lite muskel. Rör sig med gott steg. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin muotoiltu pää, hyvät korvat ja silmät. Hieno korostettu leuka. Hyvä kaula. 
Hieman pystyasentoinen lapa, kaunis olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, menettänyt jonkin verran lihasta. Liikkuu hyvällä 
askeleella. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 v. Ryhdikäs, maltillisen kokoinen. Oikea ilme. Erinomainen eturinta. Hyvä rungon muoto. Sopiva raajaluusto. Liikkeessä 
jäykkyyttä. Kaunis karva. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VET EH, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10-vuotias vahvaluustoinen uros, jolla tänään hieman villava turkki. Silmät jo kovasti pyöristyneet. Kovin ulkonevat kyynärpäät. 
Liike ei ollenkaan tänään balanssissa. Hyväasentoinen häntä, oikea kaulan pituus. Esitetään hyvin. 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   VET EH 2 
Käsiteltävissä  
Very good for breed type. Good head. Lovely eyes. Good in foreface & scull. Well set ears. Good neck. Excellent topline. Well 
set tail. Good angulations behind. Very wide at the elbows. Needs little bit more animation over all. Super coat.  
Erittäin hyvä rotutyyppi. Hyvä pää. Ihanat silmät. Hyvä kuonon ja kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Erinomainen 
ylälinja. Hyvin kiinniitynyt häntä. Hyvät takakulmaukset. Erittäin leveä kyynärpäistä. Tarvitsee ylipäätään enemmän eloisuutta. 
Erinomainen turkki.  
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MOW-ZOW ALFA ROMEO FI51251/14 
I. Mow-Zow Q-Tamo E. Mow-Zow Ka-T-Inka  
Kasv. Katja Rita Rantsila 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK 3 
6kk vanha maskuliininen uros. Hyvänkokoinen pää, kauniit silmät. Tumma pigmentti. Hyvä, vahva alaleuka. Etuasentoiset 
lavat. Vahva raajaluusto. Hyvin kehittynyt runko. Erittäin löysät kintereet. Kaula voisi olla pidempi, vielä kovin villava 
pentukarva. Liikkuu edestä ikäisekseen tyypillisesti, takaa erittäin löysästi. Periksi antava kinner häiritsee todella paljon. 
Tarvitsee kehätottumusta. 
 
MOW-ZOW ANASTASIA 48397/06 narttu 
i. Mäntykartanon Arnold e. Tib-Sak Tanita 
Kasv. Katja Rita Rantsila 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Ger en kompakt intryckt. Fint huvud. Litet stora öron. Mörka ögon. God hals och rygg. 
Karakteristisk knyck på svansen. Bra kropp. Goda vinklar. Ovala tassar. Kort päls. Rör sig raskt med kort steglängd. Utmärkt 
temperament. Välvisad. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Antaa kompaktin vaikutelman. Hyvä pää. Hieman suuret korvat. 
Tummat silmät. Hyvä kaula ja selkä. Tyypillinen hännän kieppi. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Ovaalit käpälät. Lyhyt turkki. 
Liikkuu reippaasti lyhyellä askelpituudella. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
MOW-ZOW BON BELLA 13953/15 narttu 
i.Mow-Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Bella Bambina 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen PEK1, KP, ROP PENTU 
Selvän sukupuolileiman omaava narttupentu. Hyvät mittasuhteet. Kauniit ääriviivat. Kaunisilmeinen pää. Hyvin asettuneet 
korvat. Tummat silmät. Hieman pitkä alaleuka ja alapurenta. Riittävät kulmaukset. Hyvä runko. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu 
hyvin edestä ja takaa. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola, PEK 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Sehr attraktive Hündin. Schöner Kopf. Korrektes Gebiss. Richtige Oberelinie. Fester Knochenbau. Haarkleid noch in 
Entwicklung. Sehr versprechend.  
Erittäin miellyttävä narttu. Kaunis pää. Oikea purenta. Oikea ylälinja. Tiivis luusto. Turkki vielä kehitysvaiheessa. Hyvin 
lupaava.  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, PEN 2 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
7 months. Feminine. Correct muzzle and bite. Good in chest. Correct ears. Good angulations. Very good in coat. Very good movement. 
7 kuukautta. Narttumainen. Oikeanlainen kuono ja purenta. Hyvä rinta. Oikeanlaiset korvat. Hyvät kulmaukset. Todella hyvä turkki. Todella 
hyvät liikkeet. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    PEK 1 KP ROP-pentu 
Käsiteltävissä 
7 months old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well develooped chest. Nice topline. Correct 
tailset. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. Beautiful female puppy, very promising.  
7 kuukautta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin. Kaunis narttupentu, erittäin lupaava.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi PEN 1 KP ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mycket lovande. Fina proportioner. Fint huvud med bra uttryck. Fina noskuddar, Rakt fint bett. Utmärkt förbröst. Bra hals & 
skuldra, Fin front. Bra bröstkorg & djup & längd. Kunde ha lite mer hasvinkel. Utmärkt parallellitet & steg. 
Erittäin lupaava. Hienot mittasuhteet. Hieno pää ja ilme. Hienot kuono pehmusteet. Suora hieno purenta. Erinomainen eturinta. 
Hyvä kaula ja lapa. Hieno etuosa. Hyvä rintakehä missä hyvä syvyys ja pituus. Voisi olla vähän parempi kinnerkulma. 
Erinomainen yhdensuuntaisuus ja askel. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, PEN 1, KP, VSP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely defined mask. Would like a little more width in the head. Front needs to tighten up. Good body shape. A little too long in 
the loin. Would like more shape in the hind quarters. Good tail set. Nice head carriage. Needs more ring training. 
Hyvin rajautunut maski. Pää voisi olla leveämpi. Etuosan tulee vahvistua. Hyvä rungon muoto. Hieman pitkä lanne. Takaosan 
tulisi olla vahvempi. Hyvä hännänkiinnitys. Kantaa päänsä hyvin. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta. 
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Turku 9.8. Jussi Liimatainen PEK 4 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää ja hyvät korvat. Lyhyt, ryhdikäs kaula. Tällä hetkellä hieman takakorkea. Hyvä 
runko. Niukka eturinta. Häntä voisi asettua paremmin. Lupaava karva. Takaliikkeet voisi olla paremmat. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, PEN 1 KP VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good overall preportions and bone. Good nose placement, good eyes. Good mouth. Good space between canine teeth. Good 
pro-sternum. Tends to stand ”ten to two”. Good cruphing(?). Very strong stifle. Ok for tail. Topline needs to settle on move. 
Hyvät mittasuhteet ja luusto. Hyvä nenän sijainti, hyvät silmät. Hyvä suu. Hyvin tilaa kulmahampaiden välissä. Hyvä eturinta.  
Taipumusta seisoa tassut ulospäin.  Hyvä lantio(?). Todella vahvat polvet. Ok häntä. Ylälinjan tarvitsisi asettua liikkeessä.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk vanha. Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori. Erinomainen ilme. Kaunis ryhti. Sopiva raajaluusto. Hyvä turkki tulossa. 
Liikkeessä täytyy löytyä tasapaino ja rytmi. Lupaava. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk. Erinomaista tyyppiä, sopusuhtainen. Tänään vielä kehitysvaiheessa ja hieman pentumaisesti esiintyvä. Toivoisin lisää 
raajakorkeutta etuosaan. Oikeailmeinen, tummasilmäinen pää, jossa tulisi saada lisää leveyttä ja kuononvahvuutta. Oikea-
asentoiset, vähän vielä pehmeähköt korvat. Hieman leveät etuliikkeet. Kauttaaltaan pentumaisen pehmeä turkki. Tarvitsee 
vielä aikaa ryhdistäytymiseen. Miellyttävä luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Mycket söt huvud och uttryck. Välburna öron. Bra pigment. Tillräcklig hals. 
Framskjuten skuldra. Överbyggd. Välburen svans. Bra kropp. Goda vinklar. Litet runda tassar. Fantastisk pälskvalite. 
Välgående men överlinjen stör helheten. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erittäin suloinen pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Hyvä pigmentti. 
Riittävä kaula. Etuasentoinen lapa. Takakorkea. Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hieman pyöreät 
käpälät. Fantastinen turkinlaatu. Liikkuu hyvin, muta ylälinja häiritsee kokonaisuutta. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Leveä, melko voimakas alapurenta, kauniit tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. 
Hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta. Hyvät etukulmaukset, hieman ulkokierteiset etukäpälät. Oikean mallinen rintakehä, 
riittävät takakulmaukset. Hyvä häntä, vielä osittain pentukarva. Liikkeessä selvästi takakorkea. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PN 4 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful head, eye and expression. Lovely dark pigment. Good finished foreface. Well made all through. In excellent coat 
condition. Beatiful balanced. Lovely size. A true Tibetan Spaniel, who moved beautifully going very well up and across the ring, 
but refusing to move back. A great character and guite beautiful. 
Kaunis pää, silmät ja ilme. Ihana tumma pigmentti. Hyvin täyttynyt kuono. Hyvin rakentunut kokonaisuus. Erinomainen turkin 
kunto. Kauniisti tasapainoinen. Ihana koko. Todellinen tiibetinspanieli, joka liikkuu kauniisti eteen ja ympäri kehää, mutta 
kieltäytyy tulemasta takaisin. Upea luonne ja melko kaunis. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
11 months. Lovely type. Excellent size, beautiful head. Good mover. Topline runs up a little, but she has lovely type. 
11 kuukautta. Ihana tyyppi. Erinomainen koko, kaunis pää. Hyvä liike. Ylälinja nousee hieman, mutta hän on ihanan tyyppinen. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN  EVA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 kk. Moitteeton tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. Rintakehä hieman lyhyt. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Yksittäisarvostelussa ei suostu liikkumaan ravilla. Ystävällinen käytös, mutta tarvitsee 
kehäharjoitusta. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN ERI 2 
Typical head & expression for this breed. Good mouth & shoulders. Nice body and quaters. Sound towards & away. Good side 
action wich is positive and shows better angulation on ground.  
Rodulle tyypillinen pää ja ilme. Hyvä suu ja lavat. Kiva runko ja kulmaukset. Tasapainoinen edes takaisin. Hyvät sivuliikkeet 
jotka ovat vakaat ja tuovat esiin paremmat kulmaukset. 
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MOW-ZOW BON BON 13952/15 uros 
i.Mow-Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Bella Bambina 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, PEN 1, KP, VSP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 kk vanha ikäisekseen hyvin kehittynyt urospentu, jolla vahva urosmainen pää. Hyvä ilme, tummat silmät. Hyvä ylälinja. 
Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Vahva luusto. Oikeat kulmaukset. Oikea karvanlaatu. Liikkuu reippaasti. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, PEN 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mouth a little too under shot. Like more width across the skull. Good body. Would like a little more bone. Like the hocks a little 
stronger. Needs more ring experience. Nice coat. 
Hieman liikaa alapurentaa. Kallo voisi olla leveämpi. Hyvä runko. Jalat voisivat olla hieman pidemmät. Toivoisin 
voimakkaammat kintereet. Tarvitsee kehäkokemusta. Hyvä turkki. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen PEK 2 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Voimakas pennun pää. Voimakas alapurenta. Hyvät korvat.Riittävä kaula. Selkä saisi olla 
suorempi. Lupaava runko, vahva luusto. Hyvät takakulmaukset, mutta hännänkiinnitys saisi olla korkeammalla. Leveät 
takaliikkeet. Miellyttävä ryhti. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN H 
Hane med ok proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Mycket bra haka. Välver kraftig i 
ryggen. Lågt ansatt svans som inte tyvärr kommer upp i tillräcklig våg över ryggen. Ok vinklat fram, knappt bak. Vill inte alla 
vara med på dagens aktivitet vilket tydligen syns såväl i stående som gående. Vacker päls. 
Uros, jolla ok mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Erittäin hyvä 
alaleuka. Köyristää voimakkaasti selkäänsä. Alhaalle kiinnittynyt häntä, joka valitettavasti ei nouse riittävästi selän päälle. Ok 
kulmaukset edessä, niukat takana. Ei halua olla mukana päivän tapahtumissa, joka selvästi näkyy sekä seistessä että 
liikkuessa. Kaunis turkki. 
 
MOW-ZOW BON BONITA 13954/15 narttu 
i.Mow-Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Bella Bambina 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, PEN 1 KP ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
8 months. Feminine. Excellent head and expression. Correct bite and muzzle. Excellent in size. Good in chest. Very nice coat. Very good 
movement and temperament. 
8 kuukautta. Narttumainen. Erinomainen pää ja ilme. Oikeanlainen purenta ja kuono. Erinomainen kooltaan. Hyvä rinta. 
 Todella hyvä turkki. Todella hyvät liikkeet ja luonne. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    PEK 2 KP 
Käsiteltävissä 
8 months old. Very nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. Very promising. 
8 kuukautta. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin. Erittäin lupaava.  
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja PEK 2  
Käsiteltävissä 
8 mths. Nice young girl. Good head & expression. Very good forechest. Short bristbone. Good body a bit long in loin. Well 
angulated & musculed. Moves well behind, close in front. Carry good tail. 
8 kk. Kiva nuori tyttö. Hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvä eturinta. Lyhyt rintakehä. Hyvä runko, hieman pitkä lantio. Hyvät 
kulmaukset ja lihakset. Liikkuu hyvin takaa, ahtaasti edestä. Hyvä hännän kanto.  
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Selvä sukupuolileima, kaunisilmeinen pää. Hyväasentoiset korvat, hyvä kuonon muoto. 
Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä rungon syvyys. Tasapainoinen raajarakenne. Liikkuu hyvin. Hyvä karvanlaatu. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kehittynyt hyvän tyyppinen nuori narttu. Kaunis pää & ilme. Kapea alaleuka. Riittävän kulmautunut edestä. Hyvä luusto. 
Hieman lyhyt rintalasta. Hyvä selkälinja, häntä & kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkuu suht hyvin kauttaaltaan. Tällä hetkellä antaa 
hieman matalaraajaisen vaikutelman. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI, JUK4, SA 
Utmärkt typ och helhet. Ultrafeminin tik. Kunde vara högre på benen. Mycket söt huvud och uttryck. Välburna öron med fina 
behäng. Bra bett och pigment. Kunde ha mer markerat haka. Fin överlinje. Bra kropp. Goda vinklar. Välmusklat och ovala 
tassar. Utmärkt päls. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Voisi olla korkearaajaisempi. Erittäin suloinen pää ja ilme. Hyvän 
kannetut korvat ja hyvät hapsut. Hyvä purenta ja pigmentti. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvät 
kulmaukset. Hyvät lihakset ja ovaalit käpälät. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
MOW-ZOW ISA-BELLA  13863/10 narttu 
i.Mow_Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Bella Bambina 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good size. Good type. Correct head. Correct in front. Good downline. Good body muscle. Good movement. 
Hyvä koko. Hyvä turkki. Oikeanlainen pää. Oikeanlainen etuosa. Hyvä alalinja. Hyvä lihaksisto. Hyvät liikkeet. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Mycket tilltalande champion med fina proportioner. Vackert huvud och uttryck. Utmärkt bett. Välkroppad och välvinklad. Lite 
veka mellanhänder. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Lite lätta öron. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä valio, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen purenta. Hyvä runko ja hyvin kulmautunut. 
Hieman heikko välikämmen. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Hieman kevyet korvat. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 1, SA, PN 4 
Good sized very feminine bitch. Excellent head and expression and bite. Well balanced with very good angulations. Moves 
very well. 
Hyväkokoinen, hyvin feminiininen narttu. Erinomainen pää, ilme ja purenta. Hyvin tasapainoinen, erittäin hyvät kulmaukset. 
Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VAL ERI 3 SA  
Käsiteltävissä 
5 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice female.  
5 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva  narttu.  
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska VAL ERI 4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head, correct bite. Good pigmentation. Well placed eyes. Correct earset. Good topline. Well angulated. Good depth of 
chest. Excellent coat. Moves well. 
Hyvä pää, oikeanlainen purenta. Hyvä pigmentti. Hyvin sijoittuneet silmät. Oikein asettuneet korvat. Hyvä ylälinja. Hyvin 
kulmautunut. Hyvä rinnan syvyys. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL EH 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Utmärkta proportioner. Fel vikta öron. Mörka ögon. Utmärkt nosparti. Vacker silhouet. Bra 
kropp. Välvinklad. Bra tassar. Vacker päls. Mycket välgående. Utmärkt temperament. Mycket välvisat. En tik med många 
kvaliteter men uttrycket störs av öronen, därav priset. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Väärin taittuneet korvat. Tummat silmät. 
Erinomainen kuono-osa. Kaunis silhuetti. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Kaunis turkki. Liikkuu erittäin hyvin. 
Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty. Narttu, jossa paljon laatua, mutta korvat häiritsevät ilmettä, mistä johtuen palkinto. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
A little sweet heart. Beautiful eye and expression. Excellent mouth. A joy to handle, she is so well made through. In excellent 
condition. Very feminine. Good feet. Sound and brisk on the move. Lovely for size and type. Excellent show girl. 
Pieni kullanmuru. Kauniit silmät ja ilme. Erinomainen suu. Ilo käsitellä, hän on niin hyvin rakentunut kokonaisuus. 
Erinomaisessa kunnossa. Erittäin feminiininen. Hyvät käpälät. Terveet ja reippaat liikkeet. Ihana koko ja tyyppi. Erinomainen 
show tyttö. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 3 SA PN 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
5 years. Lovely type & proportions. Excellent coat. Very good head and dentition. She flies in ear a little. Excellent movement 
and carriage. 
5 –vuotias. Ihana tyyppi & mittasuhteet. Erinomainen turkki. Erittäin hyvä pää ja hampaisto. Hieman lentävät korvat. 
Erinomainen liike ja ryhti. 
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MOW-ZOW KA-T-INKA 52811/10 narttu 
i.Flametail Co-Mist-Us e.Tuuling Thur Xilla 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO ERI, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan hieman pitkä narttu, jolla kokoon sopiva luusto. Hieman litteä kallo-osa. Hyvä kuono-osa. Oikea ilme. Hyvä 
eturinta. Pitkä kaula. Vahva runko. Pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Antaa tänään 
hieman löysän vaikutelman. Turkki ei parhaimmillaan. Hyvä luonne. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO EH 
Käsiteltävissä 
Almost 5 years. Nice young lady. Good head & expression. Wry bite. Enough forechest. Straight shoulders. Quite heavy body. 
A bit low tailset. Enought angulated behind. Moves well behind, crossing in front. Nice temperament. Could be in better coat 
condition.  
Melkein 5 v. Kiva nuori leidi. Hyvä pää ja ilme. Vino purenta. Riittävä eturinta. Suorat lavat. Aika raskas runko. Hieman 
alhainen hännän kiinnitys. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin takaa, astuu ristiin edestä. Kiva luonne. Turkin kunto 
voisi olla parempi.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO ERI, AVK 2, SA, PN 4, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä. 
Miellyttävä tyyppi. Kaunis pää & ilme. Erittäin hyvin kulmautunut edestä. Hyvä eturinta. Erittäin hyvä runko. Hyvä häntä & 
kiinnitys. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Oikea karvanlaatu. 
 
MOW-ZOW LUCKY LADY 54186/10 narttu 
i.Mäntykartanon Erasmus e.Mow-Zow Cheyenne 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK 1, SA, PN 2, VARACA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Exc. type. Beautiful head. Correct in front and back. Good temperament. Good coat. Very good balance. Good movement. 
Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Oikeanlainen etu- ja takaosa. Hyvä temperamentti. Hyvä turkki. Erittäin tasapainoinen. Hyvät 
liikkeet. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, SA 
Mycket flott. Fina proportioner. Feminint huvud och uttryck. Utmärkt bett. Välkroppad. Litet navelbsrock. Välvinklad. 
Välgående. Välpälsad. Härligt attityd. 
Erittäin upea. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Erinomainen purenta. Hyvä runko. Pieni napatyrä. Hyvin 
kulmautunut. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. Ihana asenne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 4, SA 
Good sized feminine bitch. Very good head and expression. Slightly longer body. Very good front angulations, slightly lacking 
rear angulations. Moves very well. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hieman pitkä runko. Erittäin hyvät etukulmaukset, takakulamuksia 
puuttuu hieman. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista rotutyyppiä edustava upealinjainen tyylikäs narttu, jolla tyypilliset mittasuhteet. Erittäin kaunis feminiinin pää ja 
ilme. Pää täynnä rodun yksityiskohtia. Erittäin vahva tyylikäs ylälinja, mahtava hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Vahva-
asentoiset raajat, sopiva raajaluusto. Liikkeessä koira ilmentää rodulle tyypillistä itämaista arvokkuutta ja asennetta. Upea 
silkkinen karvapeite kaikkine rodun yksityiskohtineen. Silmiä hivelevä kokonaisuus. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL ERI 4 
Very type little bitch. Lovely size. Good bite. Nicely balanced head. Good skull. Ears carried well with crimping. Lovely neck. 
Good topline. Tail carried well. Well angulated. Lovely coat.  
Erittäin tyypillinen pieni narttu. Ihana koko. Hyvä purenta. Kivan  tasapainoinen pää. Hyvä kallo. Kantaa korvansa hyvin 
kiharoilla. Ihana kaula. Hyvaä ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Hyvin kulmautunut. Ihana turkki.  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, VAL ERI VAK2 SA PN2 VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Excellent in type. Very nice head. Black nose. Undershot bite, six and five. Excellent in chest. Correct in front. Correct neck and 
back. Correct topline. Correct movement. 
4 vuotta. Erinomainen tyypiltään. Todella hyvä pää. Musta kirsu. Alapurenta, kuusi ja viisi. Erinomainen rinta. Oikeanlainen edestä. 
Oikeanlainen kaula ja selkä. Oikeanlainen ylälinja. Oikeanlainen liike. 
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Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP 
Käsiteltävissä 
4 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Beautiful female.  
4 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Kaunis narttu.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB, VSP 
Hyvin kaunis, erinomainen narttu, jolla erittäin hyvä pää. Kaunis ilme. Erinomainen kaula. Tyylikäs ylälinja, erittäin upea häntä. 
Hyväasentoiset raajat. Erinomaiset sivuliikkeet. Seistessä hyvin kauniit ääriviivat. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VAL ERI, VAK 2, SA, PN 4 
Hyvänkokoinen, tyylikäs, vahvarunkoinen narttu. Oikeamuotoinen pää. Tyypillinen ilme. Erittäin hyvät kulmaukset ja oikeat 
mittasuhteet. Oikea-asentoinen häntä. Oikealaatuinen, runsas turkki. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman leveästi edestä. 
Esiintyy itsevarmasti. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of lovely type. Excellent head and expression. Perfect mouth. Good reach of neck. Correct forechest. Well 
developed body. Strong hind quarters. Correct coat and condition. Moves and shows well. 
Feminiininen, ihastuttavan tyyppinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Täydellinen suu. Hyvä kaulan ulottuvuus. Oikeanlainen 
rintakehä. Hyvin kehittynyt runko. Vahvat takakulmaukset. Oikeanlainen turkki ja kunto. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska VAL ERI 1 SA PN 1 VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent head. Good pigmentation. Correct bite. Well placed ears and eyes. Good neck, topline and tailset. Good body, bones 
and feet. Good coat. Moves well. 
Erinomainen pää. Hyvä pigmentti. Oikeanlainen purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvä runko, luusto ja käpälät. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  VAL ERI 1 SA PN 1 ROP 
Käsiteltävissä 
4 year.  Exc type & size. Beautiful head & expression. Good body & angulation. Moves well. Good coat.  
4 vuotta. Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki.  
 
MOW-ZOW LUCKY LUCAS 54185/10 uros 
i.Mäntykartanon Erasmus e.Mow-Zow Cheyenne 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Maskuliininen kokonaisuus. Komea uroksen pää. Hyvä pigmentti. Hyvä purenta ja leveät leuat. 
Pysty lapa. Lyhyt olkavarsi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä raajaluusto. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hieman 
ahtaasti takaa ja löysästi edestä. Voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä. Kaunis karvapeite. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL EH 
Slightly larger masculine male. He has a very good head, slightly heavy. Slightly too undershot. Sufficient reach of neck. Well 
balanced body. Strong topline. Correct tailset. Very good front angulations. Slightly lacking rear angulations. He moves well. 
Hieman iso, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää, hieman raskas. Hieman liikaa alapurentaa. Riittävä kaulankaari.Hyvin 
tasapainoinen runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etukulmaukset. Takakulmaukset hieman 
puutteelliset. Liikkuu hyvin. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  VAL ERI, VAK 3, SA 
Kookas. Ok mittasuhteet. Hyvä luusto. Vahva, urosmainen pää. Hyvät korvat, silmät. Hieman lyhyt kuono. Hieman vino 
alaleuka. Riittävän tilava rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella. 
Eturaajat voisi olla suoremmat. Ulkokierteiset etukäpälät. 
 
MOW-ZOW LUCKY LUKE 54184/10 uros 
i.Mäntykartanon Erasmus e.Mow-Zow Cheyenne 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK 3, SA, PU 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good size. Good head. Correct coat. Correct topline. Good tail. Good balance. Good movement. 
Hyvä koko. Hyvä pää. Oikeanlainen turkki. Oikeanlainen ylälinja. Hyvä häntä. Tasapainoinen. Hyvät liikkeet. 
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Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kauniit mittasuhteet. Hyvä uroksen pää. Kaunis purenta. Leveä leuka. Vuotavat silmät häiritsevät 
ilmettä. Pysty lapa ja lyhyt olkavarsi. Kaunis ylälinja. Hyvä raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 
tehokkaasti sivulta ja hyvin takaa, hivenen huolimattomasti edestä. Hyvä karvapeite. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 4, SA 
He is a good sized masculine male. Has an excellent head and expression. He has correct reach of neck. Very well balanced 
body. Strong topline and correct tailset. He has excellent front and rear angulations. He moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erinomainen pää ja ilme. Oikea kaulankaari. Erittäin hyvä rungon tasapaino. Vahva 
ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  VAL ERI, VAK 1, SA 
Kookas. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä luusto. Kaunispiirteinen, urosmainen pää. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvät silmät. 
Hieman vino alaleuka. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva, häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Sivulta hyvä 
askelpituus. Ryhdikäs olemus. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI, VAK 2, SA, PU 2, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very good head & expression. Strong even teeth. Good forehand with moderate bone. Hare feet. Good body. Moves soundly 
both ways. Shows to good advantage. 
Erittäin hyvä pää ja ilme. Vahva, suora hammasrivi. Hyvä etuosa jossa kohtuullinen luusto. Jäniksenkäpälät. Hyvä runko. 
Liikkuu tasaisesti molempiin suuntiin. Liikkuu hyvin. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI 
Hieman ilmavan vaikutelman antava uros, jolla sopiva rungonpituus. Ryhdikäs olemus. Täyteläinen kuono-osa. Hyvin 
asettuneet korvat. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Hyvät käpälät. Liikkuu ryhdikkäästi sivulta. Hyvät takaliikkeet. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, VAL ERI VAK 2 SA PU3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Excellent in type and size. Correct bite. Excellent in chest. Correct in front. Excellent backline and tailsetting. Good angulations. 
Strong bones. Excellent coat. Very good movement, behind a little bit narrow. 
4 vuotta. Erinomainen tyypiltään ja kooltaan. Oikeanlainen purenta. Erinomainen rinta. Oikeanlainen edestä. Erinomainen selkälinja ja  
hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset. Vahva luusto. Erinomainen turkki. Todella hyvät liikkeet, takaa hieman kapea. 
 
MOW-ZOW PRINCESS ANNA-BELLA 19780/12 narttu 
i. Mow-Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Bella Bambina 
kasv. Katja Rita, Rantsila  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK 2, SA, PN3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good proportions. Nice head. Good neck. Good coat. Correct in front and back. Exc. movement. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvä kaula. Hyvä turkki. Oikeanlainen eyu- ja takaosa. Erinomaiset liikkeet. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Sött champion med fina proportioner. Feminint huvud och uttryck. Något kort nosparti. Välkroppad. Goda vinklar. Fina tassar. 
Pigga rörelser. Härlig attityd. 
Suloinen valio, jolla hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hieman lyhyt kuono. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät 
käpälät. Reippaat liikkeet. Ihana asenne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 3, SA 
Good sized very feminine bitch. Excellent head and expression. Balanced body. Has very good angulations. Moves very well. 
Hyväkokoinen, hyvin feminiininen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Tasapainoinen runko. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu 
erittäin hyvin. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty & very fenimine. Good head & expression. Nicely finished muzzle. Good body with high-set low-carried tail. Moved ok 
once settled. Shown in lovely coat & condition. Good hare feet. 
Kaunis ja hyvin feminiininen. Hyvä pää ja ilme. Hyvänmuotoinen kuono. Hyvä runko, jossa korkea-asentoinen matalalla 
kannettu häntä. Liikkuu hyvin asettuessaan. Esitetään hyvässä turkissa ja kunnossa. Hyvät jäniksenkäpälät. 
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Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 2, SA, PN 4  
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, selvän sukupuolileiman omaava narttu. Tyypillinen, pieni pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä 
ylälinja ja häntä. Hyvät käpälät. Hyvä runko. Oikealaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin takaa ja edestä. Riittävät kulmaukset 
takana. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, VAL ERI VAK1 SA PN1 CACIB VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Excellent type. Very nice head. Beautiful expression. Correct in chest. Correct neck and back. Beautiful topline. Undershot bite, six 
and four. Excellent movement and temperament. 
3 vuotta. Erinomainen tyypiltään. Todella hyvä pää. Kaunis ilme. Oikeanlainen rinta. Oikeanlainen kaula ja selkä. Kaunis ylälinja. 
Alapurenta, kuusi ja neljä. Erinomainen liike ja luonne. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VAL ERI 2 SA PN 3 VARACA  
Käsiteltävissä 
3 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Beautiful female.  
3 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Kaunis narttu.  
 
MOW-ZOW PRINCESS DESIREE 19781/12 narttu 
i. Mow-Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Bella Bambina 
kasv. Katja Rita, Rantsila 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, SA 
Tilltalande champion. Utmärkta proportioner. Mycket vackert huvud och uttryck. Exemplarisk bett. Välkroppad och välvinklad. 
Utmärkta rörelser. Härlig attityd. 
Miellyttävä valio. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Esimerkillinen purenta. Hyvä runko ja kulmaukset. 
Erinomaiset liikkeet. Ihana asenne. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB, VSP 
Erinomainen koko, mittasuhteet. Narttumainen, hieman lyhytkuonoinen pää. Hyvinasettuneet korvat. Silmät voisivat olla 
tummemmat. Hyvä alaleuan leveys. Erinomainen alapurenta. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karva. Kaunis 
häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu kevein askelin löysällä hihnalla. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, VAL ERI VAK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Beautiful head. Dark eyes. Correct muzzle. Perfect undershot bite. Excellent chest. Correct in front. Good neck. Backline behind is 
a little bit higher. Very good movement with good temperament. 
3 vuotta. Kaunis pää. Tummat silmät. Oikeanlainen kuono. Täydellinen alapurenta. Erinomainen rinta. Oikeanlainen edestä. Hyvä kaula. 
Selkälinjaus takaa on hieman korkea. Todella hyvä liike hyvällä temperamentilla. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 2 SA PN 2 VARACA 
Käsiteltävissä 
Exc bite. Lovely head & expression. Well shaped eye. Nice lift ears. Like little more angulation front. Good ribcage. Well ribbed 
back. Well musculed behind. Moves soundly behind and front. Would like more extence in front. 
Erinomainen purenta. Ihana pää ja ilme. Hyvä malliset silmät. Kiva noste korvissa. Haluaisin hieman enemmän kulmauksia 
eteen. Hyvä rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Hyvät lihakset takana. Liikkuu oikein takaa ja edestä. Toivoisin enemmän 
ulottuvuutta eteen.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  VAL ERI, VAK 1, SA, PN 4 
3 vuotias, feminiininen narttu. Hyvä koko. Hyvä pää, ilme, silmät ja leuat. Kono voisi olla hivenen pidempi. Hyvä kaula. Vankka 
runko, mutta rintakehä saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Sopivasti kulmautunut edestä, polvikulma voisi olla 
voimakkaampi. Hyvälaatuinen karvapeite. Kaunis häntä. Toivoisin hieman lisää pituutta askeleisiin. Säilyttää hyvin liikkeessä 
ryhtinsä ja ylälinjansa. Miellyttävä käytös. Esitetään kauniisti. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VAL ERI, VAK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan ja kooltaan rodunomainen ihastuttava narttu. Kerrassaan ihastuttava pää ja ilme, erinomainen purenta. Upea 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta, vahva-asentoiset raajat. Sopiva luusto, hyvä rungonvahvuus. Erittäin 
rodunomaiset ryhdikkäät ja itsetietoiset liikkeet. Hieno karvapeite, joka on oikealaatuinen. Kertakaikkisen viehättävä 
valionarttu. 
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Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL ERI 1 SA PN1 ROP 
Very type little bitch. Lovely head & expression. Great muzzle. Ears carried well. Good chest. Nice front. Nice neck & topline. 
Well angulated. Tail falling a side. Moved very well.  
Erittäin tyypillinen pieni narttu. Ihana pää ja ilme. Upea kuono. Kantaa korvansa hyvin. Hyvä rinta. Kiva etuosa. Kiva kaula ja 
ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hätä putoaa sivulle. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VAL ERI, VAK 4, SA 
Erittäin vahvarunkoinen, hyvänkokoinen narttu. Miellyttävä ilme ja hyvä pää. Niukat kulmaukset. Hieman tiukka-asentoinen 
häntä. Kaunis turkki. Esiintyy reippaasti. Terveet liikkeet. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI, VAK1, SA, PN3 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Utmärkta proportioner. Vackert huvud och uttryck. Fina öronbehäng. Superbett. Utmärkt 
pigment. Fin topline. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Utmärkt päls. Välgående. Välvisad. Utmärkt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvahapsut. 
Superpurenta. Erinomainen pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomainen turkki. Liikkuu 
hyvin. Hyvin esitetty. Erinomainen luonne. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent mouth. Good lay back of shoulder. Well shaped feet. Dark pigment and eye. Good body and hind leg. In excellent 
coat and condition. Good brisk mover with level topline. Lovely size and type. Great show girl holding herself proudly. 
Erinomainen suu. Hyvä viisto lapa. Hyvänmuotoiset käpälät. Tumma pigmentti ja silmät. Hyvä runko ja takajalat. 
Erinomaisessa turkissa ja kunnossa. Hyvä reipas liikkuja, jolla tasainen ylälinja. Ihana koko ja tyyppi. Upea show tyttö joka 
esiintyy ylpeästi. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 2 SA PN 2 VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Excellent type and proportions. Good texture, needs a little more rear angulations. Very good head. Very good 
movement and topline. 
3 –vuotias. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä turkinlaatu, tarvitsee hieman enemmän takakulmauksia. Erittäin hyvä 
pää. Erittäin hyvä liike ja ylälinja. 
 
MOW-ZOW PRINCESS 19783/12 narttu 
i. Mow-Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Bella Bambina 
kasv. Katja Rita, Rantsila  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO ERI, AVK4 
Mycket god typ och helhet. Ultrafeminin tik. Mycket söt huvud och uttryck. Fina öronbehäng. Bra bett. Utmärkt pigment. Bra 
hals. Litet ostabil rygg i rörelse. Utmärkt svans. Bra kropp. Goda vinklar. Utmärkt päls. Välgående. Utmärkt temperament. 
Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Erittäin suloinen pää ja ilme. Hyvät korvahapsut. Hyvä purenta. 
Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula. Hieman epävakaa selkä liikkeessä. Erinomainen häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. 
Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
MOW-ZOW Q-TAMO 22157/12 uros 
I. Mow-Zow Lucky Lucas e. Tib-Sak Tanita 
Kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Very good size. Nice head. Correct in front and back. Good movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä koko. Hyvä pää. Oikeanlainen etu- ja takaosa. Hyvät liikkeet. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK1, SA, PU3, SERT 
Sopusuhtainen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Turhan pyöristyvä kallo-osa. Hyvä täyteläinen kuono-osa. Erinomainen eturinta. 
Hyvät eturaajat ja kulmaukset. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO ERI 2 
Käsiteltävissä 
3 yrs. Good type. Nice masculin head & expression. Could prefer more flatter scull. Good forechest. Straight shoulders. Short 
brestbone. Very good body. Very good angulated behind but no muscules. Moves close behind. A bit loose in front. Good coat. 
Nice temperament.  
3 vuotta. Hyvä tyyppi. Kiva urosmainen pää ja ilme. Kallo voisi olla litteämpi. Hyvä eturinta. Suorat lavat. Lyhyt rintalasta. 
Erittäin hyvä runko. Erittäin hyvät kulmaukset takana, mutta lihakseton. Liikkuu ahtaasti takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä 
turkki. Kiva luonne.  
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Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman matalaraajainen uros, jolla hieman liian pyöreä kallo-osa & liikaa otsapengertä. Pysty lapa, leveä edestä. Kyynärpäät 
pitäisi olla tiiviimmin rungossa. kaunis ylälinja, häntä & kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkui kauttaaltaan suht hyvin. Kauniissa 
kunnossa. 
 
MOW-ZOW ROS-IITA 40034/12 narttu 
i. Mow-Zow Charlie Chaplin e. Mow-Zow Anastasia 
kasv. Katja Rita 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 2, SA 
Hieman kookas. Hyvässä lihaskunnossa. Hyvä luusto. Vahva pää, jossa riittävä sukupuolileima. Hyvin asettuneet korvat. 
Tummat silmät. Hyvä purenta. Riittävän leveä alaleuka. Erinomainen rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis häntä, hyvä 
karva. Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja ryhdillä löysällä hihnalla. Toivoisin raajakorkeutta lisää 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Rejäl tik men feminin. Bra skalle. Välburna öron utan behäng, som skulle mjukat upp uttrycket. 
Mörka ögon. Bra bett och pigment. Bra hals. Litet lång länd. Bra svans. Visas i fullt hull. Välvinklat bak. Päls ej i full blom. 
Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Reilu narttu, mutta feminiininen. Hyvä kallo. Hyvin kannetut korvat ilman hapsuja, jotka 
olisivat pehmentäneet ilmettä. Tummat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä kaula. Hieman pitkä lanne. Hyvä häntä. 
Esitetään ylipainoisena. Hyvin kulmautunut takaa. Ei täydessä turkissa. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
MOW-ZOW SA-V-ANNI 45985/12 narttu 
i.Flametail Co-Mist-Us e. Mow-Zow Honey Candy 
kasv. Katja Rita 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI 
Erinomainen koko. Riittävä raajakorkeus ja luusto. Narttumainen pää. Hyvinasettuneet korvat. Tummat silmät. Hieman 
voimakas alapurenta, epätasainen hammasrivi. Kaunis ylälinja. Hyvä rintakehä, eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi 
takaa.Hieman hajavarpaiset käpälät. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu hyvällä askelpituudella. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical well-balanced. Pleasing head with excellent pigment. Moderate bone with slight bow in foreleg. Very good body. 
Moves slightly close behind. Her overall type is excellent. 
Hyvin tyypillinen, tasapaininen. Miellyttävä pää jossa erinomainen pigmentti. Kohtuullinen luusto, jossa etujaloissa hieman 
kaarevuutta. Erittäin hyvä runko. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Kauttaaltaan erinomaista tyyppiä. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK 1, SA 
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Tyypillinen, pieni pää. Kuono-osa voisi olla hieman 
täyteläisempi. Kauniit silmät. Hyvä ylälinja, tyypilliset kulmaukset. Oikealaatuinen karvapeite. Hyvät kulmaukset. Hyvät taka ja 
etuliikkeet. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä oleva upealinjainen feminiininen viehättävä narttu. Täydellinen pää. Erinomainen ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Mahtava eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Sopusuhtainen raajaluusto ja runko. Liikkuu 
hyvin kaikilta osin, mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin ja itsetietoisemmin. Todella upea narttu. Silmiä hivelevä 
kokonaisuus. Ihana silkkinen karvapeite. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO ERI, AVK 2, SA, PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vahva luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvä eturinta. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä rungon vahvuus. 
Polvikulmauksia saisi olla enemmän. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa riittävällä askelpituudella. Hyvä häntä. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK2, SA 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Selvä sukupuolileima. Hieman pyöristyvä kallo-osa, mutta hyvä, pieni pää. Hieman 
epätasainen hammasrivi. Hyvä ylälinja ja häntä. Sopusuhtaiset etukulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. 
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Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 1, SA, PN 1, SERT, VSP  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Sehr attraktive Hündin. Korrektes Gebiss. Schöner Kopf. Ovale Augen. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Typischer Gang. Gut 
getragene Rute. Schönes Haarkleid.   
Hyvin miellyttävä narttu. Oikea purenta. Kaunis pää. Ovaalit silmät. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. Tyypillinen liike. Hyvin 
kannettu häntä. Kaunis turkki.   
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI AVK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Feminine. Excellent head. Correct ears and eyes. Excellent chest. Undershot bite. Excellent neck and back. Correct topline. Coat 
in show condition. Correct movement. 
3 vuotta. Narttumainen. Erinomainen pää. Oikeanlaiset korvat ja silmät. Erinomainen rinta. Alapurenta. Erinomainen kaula ja selkä. 
Oikeanlainen ylälinja. Turkki näyttely kunnossa. Oikeanlainen liike. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
3 years. Correct eye shape and ear set. Beautiful head. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. Good front and 
rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. Very nice female.  
3 vuotta. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Kaunis pää. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Hyvät 
etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin. Erittäin kiva narttu.  
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 3 
Beautiful bitch. Very good in type and size. Very  good propositions. Beautiful head. Dark eyes. Typical expression. Very  good 
underjawn. Good toplinen and tail. Very good forechest. Very  good ribs. Very nice coat in a very good condition. Easy 
movement. Very nice temperament.  
Kaunis narttu. Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Tummat silmät. Tyypillinen ilme. Erittäin 
hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä eturinta. Erittäin hyvät kylkiluut. Erittäin kiva turkki hyvässä kunnossa. 
Helpot liikkeet. Erittäin kiva luonne. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 3 
Käsiteltävissä 
Excellent proportions. Good size of head. Excellent dark eyes. Good muzzle. Prefer less rounded skull. Good neck and back. 
Good spring of ribs. Excellent angulation. Good coat condition. Good movement and character.  
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pään koko. Erinomaiset tummat silmät. Hyvä kuono. Toivoisin vähemmän pyöreän kallon. 
Hyvä kaula ja selkä. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä turkin kunto. Hyvät liikkeet ja luonne.  
 
MOW-ZOW TASHIKON TÄHTI 53990/12 narttu 
i. Toyway Xenotero e. Tuuling Chan Tashiko 
kasv. Katja Rita, Rantsila 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Feminine. Correct head. Undershot bite. Deep in chest. Correct in front and tailsetting. Correct back. Very good movement. 
3 vuotta. Narttumainen. Oikeanlainen pää. Alapurenta. Syvä rinnasta. Oikeanlainen edestä ja hännänkiinnitys. Oikeanlainen selkä. Todella 
hyvä liike. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI SA  
Käsiteltävissä 
3 years old. Very nice  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
3 vuotta. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO ERI 1  
Käsiteltävissä 
Almost 3 yrs. Good type & size. Feminin head & expression. Good forechest. Straight shoulder. Lot of body. Short brestbone. A 
bit low tailset. Could be in better coat condition. Moves well behind. Crossin in front.  
Melkein 3 v. Hyvä tyyppi ja koko. Narttumainen pää ja ilme. Hyvä eturinta. Suorat lavat. Paljon runkoa. Lyhyt rintalasta. 
Hieman alhainen hännän kiinnitys. Turkin kunto voisi olla parempi. Liikkuu hyvin takaa, astuu ristiin edestä.  
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, AVO ERI, AVK 2, SA, PN 2, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet ja koko, selvä sukupuolileima. Hyvä kallonleveys, hyvä otsapenger. Hyväasentoiset korvat, kevyt kuono, 
pieni kirsu. Tasapainoinen ylälinja, hyvä hännänasento. Riittävä rungon syvyys, niukasti kulmautunut. Liikkuu hyvin takaa, 
edestä kovin löysästi. Liikkeessä saisi esiintyä ryhdikkäämmin. Hyvä karvanlaatu ja määrä. 
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Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO H, 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen vankka narttu. Kaunis pää. Suht leveä alaleuka, mutta 5 alaetuhammasta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Hyvä häntä & kiinnitys. Tiivis runko. Selkälinja saisi olla suorempi. Liikkui hyvin edestä & takaa, mutta ei pysynyt ollenkaan 
ravissa. 
 
MOW-ZOW TÄHTIPÖLYÄ 53991/12 narttu 
i. Toyway Xenotero e. Tuuling Chan Tashiko 
kasv. Katja Rita, Rantsila 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla feminiininen pää ja ilme. Turhan vaaleat silmät. Oikea purenta, mutta 
alaleuka voisi olla hivenen leveämpi, 4 alaetuhammasta. Riittävä  eturinta, lapa voisi olla hivenen viistompi. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys, sopiva raajaluusto ja runko. Takakulmaus voisi olla parempi. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa. Hivenen 
huolimattomasti edestä. Hyvälaatuinen riittävä karvapeite. Esiintyy rauhallisesti. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK 3 
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Oikeat mittasuhteet. Tyypillinen pieni pää. Hieman pyöreät ja vaaleat silmät. Hyvä 
ylälinja ja häntä. Hyväasentoiset raajat. Hyvät käpälät. Malttamaton liikkumaan tänään. Liikkuu hyvin takaa. Pomppii 
nurmikossa. 
 
MOW-ZOW VALDEMAR FI20642/13 uros 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Mow-Zow Isabella 
kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI, AVK 2, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good size. Good head. Correct neck. Correct topline. Good position of tail. Good body muscle. Good movement. 
Hyvä koko. Hyvä pää. Oikeanlainen kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvä lihaksisto. Hyvät liikkeet. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2 J. alter gut aufgebauter Rüde, typischer Kopf, korrektes Gebiss, gutes Kinn, ausgezeichnete Winkelungen, sehr schöne 
Obere-, und Unterlinie, bewegt sich flott &frei.  
Kaksivuotias hyvin rakentunut uros, tyypillinen pää, oikea purenta, oikea leuka. Erinomaiset kulmaukset, erittäin kaunis ylä- ja 
alalinja. Liikkuu iloisesti ja vapaasti.  
 

Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI AVK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2,5 years. Excellent head. Correct muzzle. Undershot bite too much. Good in chest and front. Correct backline. Strong bones. Excellent 
movement. 
2,5 vuotta. Erinomainen pää. Oikeanlainen kirsu. Hieman vahva alapurenta. Hyvä rinta ja edestä. Oikeanlainen selkälinja. Vahva luusto. 
Erinomainen liike. 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO ERI 1 SA  VASERT 
Käsiteltävissä 
Strong male. A bit long in body. Well-developed. Excellent coat quality. Masculin head. Well-shaped eye. Oriental expression. 
Good foreface, nice cushioning. Strong jaws. Good ears. Shoulder could be better, otherwise very nice constructed in front. 
Good ribs. Very good loin. Good angulations. Good back. Well-set tail. Moves well, very typical and proud carriage.  
Vahva uros. Hieman pitkä runko. Hyvin kehittynyt. Erinomainen turkin laatu. Urosmainen pää. Hyvän malliset silmät. Itämainen 
ilme. Hyvä kuono, kivasti täyttynyt. Vahvat leuat. Hyvät korvat. Lavat voisivat olla paremmat, muutoin hyvin rakentunut etuosa. 
Hyvät kylkiluut. Erittäin hyvä lantio. Hyvät kulmukset. Hyvä selkä. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin kantaen itsensä erittäin 
tyypillisesti ja ylpeästi.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Rejäl pojk. Mycket maskulin. Välformad skalle. Ok placerade öron. Välformade, mörka ögon. Fint nosparti och haka. Fin 
överlinje. Bra svans. Mycket bra kropp. Bra vinklar. Fina tassar. Rör sig med fin raskhet och resning. Mycket bra päls. Väl 
musklad. 
Reilu poika. Hyvin maskuliininen. Hyvänmuotoinen kallo. Korvien asento ok. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Hyvä kuono-osa 
ja alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Erittäin hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä reippaudella ja 
ryhdillä. Erittäin hyvä turkki. Hyvät lihakset. 
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MOW-ZOW VALERIE FI20638/13 narttu 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Mow-Zow Isabella 
kasv. Rita Katja, Rantsila  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Ganska stor tik. Utmärkta proportioner. Något kraftigt skallparti. Milt uttryck. Vacker hals och rygg. Välkroppad. Balanserade 
vinklar. Lite trång fram, bra från sidan, men ger ett lite tungt intryck. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Melko suuri narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hieman voimakas kallo. Lempeä ilme. Kaunis kaula ja selkä. Hyvä runko. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hieman ahdas edestä, hyvä sivulta, mutta antaa hieman raskaan vaikutelman. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   AVO ERI 1 SA SERT  
Käsiteltävissä 
Exc underbite. Lovely eye. Well defined chin. Well placed ears. Good upperarm. Would like more lay of shoulder. Well ribbed 
back. Would like more angulation behind. Moves well in profile. Good front action. Well balanced in body. Nice type.  
Erinomainen alapurenta. Ihanat silmät. Hyvin muotoutunut leuka. Hyvin asettuneet korvat. Hyvät olkavarret. Toivoisin 
enemmän lapakulmauksia. Hyvä rintakehän pituus. Toivoisin enemmän takakulmauksia. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvät 
etuliikkeet. Hyvin tasapainoinen runko. Kiva tyyppi.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO EH 
2 vuotias, vahva, hyvin kehittynyt narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas pää. Jyrkkä otsapenger. Kauniit silmät. Hyvä kaula 
ja eturinta. Tilava runko, hieman tuhti kunto. Polvikulma saisi olla selvempi. Laadultaan erinomainen karvapeite. Liikkuu edestä 
hieman löysin kyynärpäin ja takaa jäykästi ja leveästi. Miellyttävä käytös. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti AVO ERI 1 SA 
Very showy little bitch. Lovely size. Well balanced head. Lovely earcarriage. Lovely feathers. Good chest & front. Nice neck. 
Good topline. Well anulated. Tail carried well. Lovely harefeet.  
Erittäin näyttävä pieni narttu. Ihana koko. Hyvian tasapainein pää. Ihana korvien kanto. Ihanat hapsut. Hyvä rinta ja etuosa. 
Kiva kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Kantaa häntäsä hyvin. Ihanat jäniksenkäpälät.  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Dark eyes. Black nose. Correct ears. Undershot bite a little bit too much. Good in chest. Correct backline and angulations. 
Movement in front ok, behind a little bit wide. 
2 vuotta. Tummat silmät. Musta kirsu. Oikeanlaiset korvat. Hieman vahva alapurenta. Hyvä rinta. Oikeanlainen selkälinja ja kulmaukset. 
Liikkeet edestä ok, takaa hieman leveät. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila AVO EH, AVK 3 
Kaunis, sopusuhtainen narttu. Hyvänmallinen pää. Hieman pyöreähkö kallo-osa. Hyvät korvat. Erittäin hyvä runko. Kulmauksia 
saisi olla enemmän. Kyynärpäissä löysyyttä. Hyvänlaatuinen turkki. Kaunis häntä. Varovainen luonne. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO EH 4 
Käsiteltävissä 
2 yrs. Rather big young lady. Quite nice head & expression. Enough forechest. Straight shoulder. Short bristbone. A lot of body. 
A bit long in loin. Well angulated behind. Could be in better coat condition. Moves well behind. Crossin in front.  
2 v. Melko suuri nuori leidi. Aikakiva pää ja ilme. Riittävä eturinta. Suorat lavat. Lyhyt rintalasta. Paljon runkoa. Hieman pitkä 
lanne. Hyvin kulmautunut takaa. Turkin kunto voisi olla parempi. Liikkuu hyvin takaa, astuu ristiin edestä.  
 
MOW-ZOW YOUR MAJESTY 45209/13 uros 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Mow-Zow Fantasia  
kasv. Katja Rita, Rantsila 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO ERI NUK 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan rotutyypillinen uros. Hyvä uroksen pää. Kauniit tummat silmät, mutta silmävuoto 
häiritsee. Vahva syvä alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä raajaluusto. Riittävät 
takakulmaukset. Liikkuu sivulta hyvin, samoin edestä, ahtaasti takaa. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki NUO EH, NUK 2 
Mittasuhteiltaan ja kooltaan oikea nuori uros. Sopiva luusto. Rintakehä voisi olla pidempi. Hyvä kallo. Riittävä kuonon vahvuus. 
Yläleuassa viisi etuhammasta. Ylälinja saisi olla suorempi ja liikkeessä ryhdikkäämpi. Hieman niukasti kulmautunut. Hyvä 
turkinlaatu mutta ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu ahtaasti takaa eikä saa askelta riittävän ulos. 
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Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year, 10 months. Correct type, very nice head. Correct bite, ears well set & carried. Chest could be better developed. A bit 
open in front legs, correct angulation in back legs. Topline could be straighter, tail well set & carried. Free mover. 
1 vuosi 10 kk. Oikea tyyppi, oikein kaunis pää. Oikea purenta, hyvä korvien asento ja kanto. Rintakehän tulee kehittyä. Hieman 
leveä edestä, oikeat takakulmaukset. Ylälinja voisi olla suorempi, hyvä hännän asento ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO EH, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan rodunomainen uros. Vahva uroksen pää, kauniit korvat, hyvät tummat silmät. Upea purenta, 
leveä alaleuka. Suora hammasrivi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Lavan tulisi olla viistompi. Hyvin kulmautunut takaa, mutta 
hieman löysä kinner, joka seistessä antaa periksi. Liikkuu hivenen leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Sivuliikkeessä taka-askel 
tulisi olla pidempi. Hyvälaatuinen lupaava karvapeite. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, NUO EH, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Keskikokoinen, hyväntyyppinen uros, jolla urosmainen pää. Vahva kuono-osa. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja selkälinja, 
mutta selkä saisi olla vähän vahvempi. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä luusto. Vähän löysät ranteet. Hyvä kaula. Hyvä 
karvanlaatu ja temperamentti. Kovasti liikkuu lyhyellä askeleella, ahtaasti takaa ja saisi työntää takaa voimakkaammin. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Maskulin hane med fina proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Mycket fint nosparti. Bra 
haka. Välver något i ryggen. Aningen lågt ansatt svans. Bra bröstkorg. Tillräckliga vinklar fram, knappa bak. Rör sig med ok 
steglängd, fin raskhet. Bra päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. 
Erittäin hyvä kuono. Hyvä alaleuka. Köyristää hieman selkäänsä. Aavistuksen alas kiinnittynyt häntä. Hyvä rintakehä. Riittävät 
etukulmaukset, niukat takana. Liikkuu ok askelpituudella ja hyvällä reippaudella. Hyvä turkki. 
 
MOW-ZOW XELMIINA 43748/13 narttu 
i. Mow-Zow Lucky Lucas e. Mow-Zow Bella Bambina 
kasv. Katja Rita, Rantsila 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi  NUO EH NUK3 
18 månader, feminin helhet. Utmärkt skalle, mörka  & något runda ögon, kort hals, framskjuten skullra. Bra förbröst, utmärkt 
bröstkorg. Ngt knappt vinklad bak, väl ansatt & buren svans, kunde ha ngt friare steg i rörelsen. 
18 kuukautta, feminiininen kokonaisuus. Erinomainen kallo, tummat & hieman pyöreät silmät, lyhyt kaula, etuasentoiset lavat. 
Hyvä eturinta, erinomainen rintakehä. Hieman niukasti kulmautunut takaa, hyvin kiinnittynyt & kannettu häntä, voisi olla 
hieman vapaampi askel liikkeessä. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, NUO-ERI, NUK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Tasapainoisesti rakentunut, vahvaluustoinen, melko vankkarunkoinen ja hyvänkokoinen. Pystyt lavat, hyvä eturinta ja 
rintakehä. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä pigmentti, tummat silmät, hyvä kallo. Hyvä etuaskel, lyhyehkö rungon alle jäävä taka-
askel. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Feminint huvud med något runda ögon. Bra bett. Utmärkt hals. Välvinklad. Fina 
tassar. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta. Erinomainen 
kaula. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 2, SA 
She is a good sized feminine bitch. Has a very good head. Slightly too undershot. Correct reach of neck. Very well balanced 
body. Strong topline. Correct tailset. She has very good front and rear angulations. She moves well. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Hieman liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Erittäin hyvä rungon 
tasapaino. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice type, well-balanced, feminine head, would like a better underjaw and teeth set. Good front, nice topline, body, tailset. 
Would help if she had better let down hocks, sound in movement.  
Kiva tyyppi, hyvä tasapaino, feminiininen pää, toivoisin paremman alaleuan ja hampaiden asennon. Hyvä etuosa, kiva ylälinja, 
runko, hännän kiinnitys. Voisi auttaa, jos kintereet olisivat  alempana, oikeat liikkeet.  
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Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki NUO ERI, NUK 3 
Pyylevässä kunnossa esitetty narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja luusto. Turhan pyöreä kallo. Hieman alaskiinnittyneet korvat. 
Hyvä kuono. Hyvä eturinta. Ryhdikäs ylälinja. hieman niukasti kulmautunut takaa. Hyvä häntä. Hyvälaatuinen karvapeite. Pieni 
vietti tekisi terää. Liikkuu ryhdikkäästi. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO EH  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
21 Monate alte fröhliche Hündin, sehr starkes Vorbiss, kräftiges Kinn, Fang mit einigen Falten, korrekte Augen und Ohren, 
steile Vor- & Hinterhand, gute Obere- & Unterlinie, noch guter Gangwerk.  
21 kuukautta vanha iloinen narttu, erittäin voimakas alapurenta, voimakas leuka, kuonossa ryppyjä, oikeat silmät ja korvat, 
suora edestä ja takaa, hyvä ylä- ja alalinja, vielä hyvät liikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, NUO ERI, NUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year 10 months. Very nice type, good balanced body. Very nice head. Correct bite, good beautiful, elegant neck. Straight 
front legs. Very developed chest. Good angulation in back legs. Tail well set & carried. Very nice free movement. 
1 vuosi 10 kuukautta. Hyvää tyyppiä, hyvä tasapainen runko. Hyvä pää. Oikea purenta, hyvin kaunis ja elegantti kaula. Suorat 
etujalat. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Oikein hyvät liikkeet. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI, NUK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine with a pretty head. Blund well- cushioned muzzle. Good forehand. Excellent topline & tailset. Moves soundly. 
Feminiininen ja hyvin kaunis pää. Tylppä, täyteläinen kuono. Hyvä etuosa. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Liikkuu 
tasaisesti. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia NUO ERI, NUK 1, SA, PN 4 
Almost 2 years. Correct in type and beautiful head. Good size and proportions with level and compact body. Quality coat with 
good texture. Correct angulations and movement. Well presented. 
Melkein 2 vuotta. Oikea tyyppi ja kaunis pää. Hyvä koko ja mittasuhteet, tasainen ja tiivis runko. Laadukas, hyvärakenteinen 
turkki. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP 
Tik med mycket fin ram. Bra uttryck. Bra ögon. Lite slarvigt bett. Kunde ha lite mera bredd i sin haka. Utmärkt förbröst. Fina 
ben. Ganska bra tassar som behöver få lite mera fransar. Utmärkt överlinje. Välburen svans. Kunde ha något mera vinkling 
bak. Utmärkt pälskvalitet. Rör sig balancerat med fin attityd. 
Narttu erittäin hyvillä raameilla. Hyvä ilme. Hyvät silmät. Hieman huolimaton purenta. Alaleuka voisi olla leveämpi. 
Erinomainen eturinta. Hienot raajat. Aika hyvät tassut jotka tarvitsevat hieman enemmän hapsuja. Erinomainen ylälinja. Hyvin 
kannettu häntä. Voisi olla vähän enemmän kulmautunut takaa. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu tasapainoisesti, hienolla 
asenteella. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen NUO ERI, NUK2 
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hieman pitkä lanneosa. Hieman tuhti kunto. Erinomainen, silkkinen karvapeite. Hyvä, 
pieni pää. Hieman pitkä alaleuka ja alapurenta. Hyvä eturinta. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa ja edestä. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola NUO ERI 1, SA, PN 2, VASE  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin. Schöner Kopf. Korrektes Vorbiss. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Schöner Gang. Gut getragene Rute. 
Typisches Haarkleid.  
Tasapainoinen narttu. Kaunis pää. Oikea alapurenta. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. Kaunis liike. Hyvin kannettu häntä. 
Tyypillinen turkki.  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, NUO ERI NUK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Almost 2 years. Excellent head and ears. Undershot bite a little bit too much. Excellent chest and front. Correct backline. A little bit too fat. 
Excellent coat. Strong bones. Movement in front correct, behind too wide. 
Melkein 2 vuotta. Erinomainen pää ja korvat. Hieman vahva alapurenta. Erinomainen rinta ja edestä. Oikeanlainen selkälinja. Hieman 
lihava. Erinomainen turkki. Vahva luusto. Liikkeet edestä oikeanlainen, takaa hieman leveät. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia   NUO ERI 2 SA VASERT 
Käsiteltävissä 
Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. Good front 
and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. Very nice female. 
Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Hyvät 
etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin. Erittäin kiva narttu.  
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Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK1 SA PN1 SERT FI MVA VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Quality bitch. Good bone & outline. Good padding & chin. Good space between incissors. Little overworked in muzzle. Ears a 
bit low set. Good body. Muscletone could be harder. Good silky coat. Keeps topline on move. Out in elbows. Free mover. 
Laadukas narttu. Hyvä luusto &  ääriviivat. Hyvä täyteläisyys & leuka. Hyvin tilaa kulmahampaiden välissä. Hieman liioiteltu 
kuono. Korvat asettuneet hieman alas. Hyvä runko. Lihasmassa voisi olla vahvempi.  Hyvä silkkinen karvapeite. Pitää ylälinjan 
liikkeessä. Ulkonevat kyynärpäät. Vapaa liikkuja. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 2 SA PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Välformat huvud, utmärkt uttryck. Utmärkt välformade noskuddar. Fin bred hake. Utmärkt 
förbröst & front. Bra hals & skuldra, bröstkorgsdjup & längd. Välvinklad bak. Fin svansbåge. Rör sig med fin parallellitet & 
utmärkt steg. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin muotoiltu pää, erinomainen ilme. Erinomaiset muotoillut kuono pehmusteet. 
Hieno leveä leuka. Erinomainen eturinta ja etuosa. Hyvä kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. 
Hieno hännän kaari. Liikkuu yhdensuuntaisesti erinomaisella askeleella. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto. Hyvä pää ja erinomainen pigmentti. Vahva selkä. Hieman pulskassa kunnossa. Hyvä häntä. 
Hyvät raajat ja liikkeet. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hieman pyöreä kallo ja kookkaat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja vahva 
runko. Niukat takakulmaukset. Hyvä häntä. Silkkinen karva. Takaliike voisi olla tehokkaampi. Hyvä ryhti. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopusuhtainen, tasapainoinen narttu, jolla oikea ilme. Hyvä runko, raajat. Liikkuu vaivattomasti. Turkki ei tällä hetkellä 
runsaimmillaan. Oikea sivukuva rodusta. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VAL EH, VAK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v. Sopivan kokoinen, vahvalla raajaluustolla, mutta aivan liian lihavassa kunnossa, nuori narttu. Hieman pystyt lavat ja 
ylikulmautunut etuosa. Niukka polvi. Etumatalan vaikutelman antava sivukuva. Tukevatekoinen pää, johon toivoisin selvempää 
sukupuolileimaa. Matala korvien kiinnitys ja kapea alaleuka. Tasapainoiset, yhdensuuntaiset liikkeet. Erinomainen karvapeite. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Bra storlek. Mycket tilltalande huvud uttryck. Välburna öron med begymnande behäng. 
Kort hals. Bra rygg och svans. Bra kropp. Goda vinklar. Utmärkt pälskvalitet men kort. Goda vinklar. Välgående. Runda tassar. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvä koko. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat, 
joissa hapsuja tulossa. Lyhyt kaula. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Erinomainen turkinlaatu, mutta lyhyt 
turkki. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Pyöreät käpälät. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Leuat voisivat olla leveämmät, kauniit tummat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Riittävä eturinta, oikean mallinen rintakehä. Esitetään turhan tuhdissa kunnossa. Niukat takakulmaukset. Liikkuu 
takaraajat rungon alla. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Mouth ok. Dark eyes and pigment. Good finished foreface. Good lay back of shoulder. Very firm on elbow. In excellent coat 
and condition. Rather long in body. Excellent tailset and carriage. Super sound, brisk and positive on the move with good 
reach in profile. 
Suu ok. Tummat silmät ja pigmentti. Hyvin täyttynyt kuono. Hyvä viisto lapa. Erittäin kiinteät kyynärpäät. Erinomaisessa 
turkissa ja kunnossa. Melko pitkä runko. Erinomainen hännänkiinnitys ja kanto. Erittäin terve, reipas ja positiivinen liikkeessä, 
hyvällä sivuaskelpituudella. 
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Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Strong body. I would prefer a little more leg to balance length of body. Good movement. Head could be little more 
feminine. 
2 –vuotias. Vahva runko. Haluaisin hieman enemmän raajakorkeutta tasapainottamaan rungon pituutta. Hyvä liike. Pää voisi 
olla hieman narttumaisempi. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2v. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä. Voimakas kallo ja otsapenger. Pyöreät silmät. Suuret korvat. Oikea purenta. Voimakas 
rintakehä ja raajat. Erittäin hyvät kulmaukset. Hieman pitkä lanne. Hyvä turkki ja häntä. Liikkeessä etuosa vajoaa alas. Liikunta 
vähän raskasta. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Little strong in head for my liking, good shoulders. Nicely made body. Would like better quoters to balance. A little eratic going 
away. Ok towards. Would like better drive from rear.  
Mielestäni hieman vahva pää, hyvät lavat. Kivasti muotoutunut runko. Toivoisin tasapainoisemmat kulmaukset. Epävakaat 
takaliikkeet, edestä ok. Toivoisin paremman takapotkun.  
 
MOW-ZOW ZEPPE-LIN 25832/14 narttu 
I. Mow-Zow Charlie Chaplin E. Mow-Zow Anastasia  
Kasv. Katja Rita Rantsila 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI, JUK3, SA 
Mycket tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Fint litet tik huvud. Något smal underkäke. Välburna öron. Utmärkt hals och 
kropp. Balanserade vinklar. Utmärkta tassar. Aningen kort svans. Pigga, lediga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä, pieni nartun pää. Hieman kapea alaleuka. Hyvin kannetut 
korvat. Erinomainen kaula ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset käpälät. Aavistuksen lyhyt häntä. Reippaat, vapaat 
liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very pretty promising youngster. Small skull. Dark expressive eye. Very well-finished muzzle. Slight bow in foreleg. Good body 
& topline. Sound both ways. 
Hyvin kaunis ja lupaava juniori. Pieni kallo. Tummat ilmeikkäät silmät. Hyvänmuotoinen kuono. Hieman kaarevat etujalat. Hyvä 
runko ja ylälinja. Liikkuu hyvin molempiin suuntiin. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen JUN ERI, JUK 1, SA, PN 3, VARASERT 
Ryhdikäs, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Tummat silmät. Kaunisilmeinen pää. Hyvin 
asettuneet korvat. Hieman pitkä alaleuka. Kaunis ylälinja ja hyvä häntä. Riittävät kulmaukset. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet 
ovat vielä löysät. Erittäin hyvä karvanlaatu ikäisekseen. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI, JUK 2, SA, PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin viehättävä, tyylikäs, mittasuhteiltaan rodunomainen nuori neiti. Todella kaunis nartunpää kaikkine yksityiskohtineen. 
Vahva kaunis syvä alaleuka. Upea ylälinja ja hännänkiinnitys. Ikäisekseen riittävä eturinta ja rintakehä. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ryhdikkäästi iloisella asenteella. Erinomainen kaikilta osiltaan. Oikeanlaatuinen 
karvapeite. Kerta kaikkiaan viehättävä juniorinarttu. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet, oikea ilme. Kapea alaleuka, ei 
täydellinen purenta. Riittävä eturinta. Runko saa vahvistua. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, 
takaa hyvin, mutta hieman etumatalasti. Hyvä häntä. Ei parhaassa turkissa tänään, mutta lupaava karvanlaatu. Hyvä luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen JUN ERI, JUK1, SA, PN4, VARASERT 
Sopusuhtainen narttu. Hyvät mittasuhteet. Kauniit ääriviivat. Tyypillinen, pieni pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Oikea-asentoiset 
eturaajat. Sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa ja edestä. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI JUK1 SA PN4 SERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
1 year 2 months. Excellent type and size. Very nice head. Correct muzzle. Undershot bite. Good in chest. Correct topline. Coat in top show 
condition. Excellent movement. 
1 vuosi 2 kuukautta. Erinomainen tyypiltään ja kooltaan. Todella hyvä pää. Oikeanlainen kuono. Alapurenta. Hyvä rinta. Oikeanlainen 
ylälinja. Turkki näyttely kunnossa. Erinomainen liike. 
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Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI  
Käsiteltävissä 
14 months old. Beautiful  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice young female.  
14 kuukautta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva nuori narttu.  
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  JUN ERI 2  
Käsiteltävissä 
1 yr 3 mths. Feminin youg girl. Good type & size. Feminin head & expression. Enough forechest. Straight shoulder. Good 
body. Well angulated behind. Coat could be in better condition. Moves well behind. Nice temperament. 
1v 3kk Narttumainen nuori tyttö. Hyvä tyyppi ja koko. Narttumainen pää ja ilme. Riittävä eturinta. Suorat lavat. Hyvä runko. 
Hyvin kulmautunut takaa. Turkki voisi olla paremmassa kunnossa. Liikkuu hyvin takaa. Kiva luonne.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sievä hyvin kehittynyt nuori narttu. Kaunis pää. Hieman kapea alaleuka. Hyvä ylälinja, häntä & kiinnitys. Saisi olla paremmin 
kulmautunut edestä & tiiviimpi kyynärpäistä. Lyhyt rintalasta. Hyvä takaosa. Liikkui kauttaaltaan hyvin. Hieman pohjavillaa 
puuttuu tänään. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO ERI, NUK2 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Mycket söt huvuduttryck. Välburna öron. Utmärkt bett och pigment. 
Tillräcklig hals. Bra rygg och svans. Bra kropp. Välvinklad bak. Fina tassar. Bra pälskvalitet men ej i full blom. Utmärkt 
temperament. Välgående. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Erittäin suloinen pään ilme. Hyvin kannetut korvat. 
Erinomainen purenta ja pigmentti. Riittävä kaula. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. 
Hyvä turkinlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty. 
 
MYRSKYLYHDYN HERO HERKULES 17719/15 uros 
i. Bio-Bios Top Dog e. Pikkeliinan Siru Sippura 
Kasv. ? 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia 
Suhtautuminen tuomariin: Väistää 
7 m. Correct size. Needs more time to grow. Bit deeper stop. I cannot jugde him. 
7 kk. Oikea koko. Tarvitsee lisää aikaa kasvaakseen. Hieman syvempi otsapenger. En voi arvostella häntä. 
 
MÄNTYKARTANON DONATELLO 11259/06 uros 
i. Vanessan Riwaldo e. Tashi-Gong Guardian Angel 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VET ERI, VEK 1, SA, VSP-VET 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Exc. type. Good temperament. Good coat. Correct angulation. Good balance. Good movement. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä temperamentti. Hyvä turkki. Hyvät kulmaukset. Tasapainoinen. Hyvät liikkeet. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VET ERI VEK2 SA 
Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis uroksen pää. Hyvä alaleuka, jossa riittävästi syvyyttä. Hyvä ylälinja. 
Kaunis hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Kyynärpäät voisivat olla rungon myötäisemmät. Riittävä raajaluusto. Vankka runko. 
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu tehokkaasti ja ryhdikkäästi. Esiintyy erinomaisesti ja esitetään 
taidokkaasti. Veteraani on kunniaksi omistajalleen. Erinomainen silkkinen karvapeite. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  VET ERI, VEK 1, SA, VSP-VET 
Correct proportions and bones. Excellent condition for the age. Well developed skull. Under jaw could be bit wider. Rather big 
roundish eyes. Excellent neck, topline and tail. Sternum could be bit longer. Correct angulations. Excellent movement. 
Excellent coat condition. 
Oikeat mittasuhteet ja luusto. Erinomainen kunto ikäisekseen. Hyvin kehittynyt kallo. Alaleuka voisi olla leveämpi. Melko isot, 
pyöreähköt silmät. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Rintalasta voisi olla hieman pidempi. Oikeat kulmaukset. Erinomaiset 
liikkeet. Erinomainen turkin kunto. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 1, SA, PU 3, VSP-VET.  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 J. alter sehr typischer Rüde, korrektes Gebiss, ausgezeichnete Kopfproportionen, korrekte Augen & Ohren, vorzügliche 
Winkelungen, ausgezeichnete Linien, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Yhdeksänvuotias erittäin tyypillinen uros, oikea purenta, erinomaiset pään mittasuhteet, oikeat silmät ja korvat, erinomaiset 
kulmaukset, erinomaiset linjat, erinomaiset liikkeet.  

 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  VET ERI, VEK 1, SA, PU 1, ROP, ROP-VET 
9 vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Tyylikäs ja ilmeikäs. Hyvä, pieni pää. Alaleuka voisi olla leveämpi. 4 
alaetuhammasta. Kaunis kaula ja hyvä eturinta. Hyvä runko. Polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä häntä. Kaunis 
turkki ja hyvät koristekarvat. Liikkuu ryhdikkäästi ja tasapainoisesti. Miellyttävä käytös. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VET ERI, VEK 1, SA, PU 3, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Viehättävä pää. Hyvät tummat silmät, oikea purenta, vahva leveä alaleuka. Erinomainen ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva raajaluusto ja vahva runko. 
Liikkuu hienosti ja tyylikkäästi. Upea oikeanlaatuinen silkkinen karvapeite. Veteraani kunniaksi rodulle. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen VET ERI, VEK 1, SA, PU 2, VSP-VET 
9,5 v, hyvin kaunis, oikealinjainen. Hyvä luustoinen ja jäntevä uros. Kulmaukset tasapainossa. Kauniit käpälät, joissa pitkät 
hapsut. Erinomainen pään koko ja ilme. Vahva kuono. Hyvin hoidettu hammaskalusto. Liikkuu sujuvasti, rodunomaisella 
ryhdillä ja tyylillä säilyttäen ryhtinsä mallikkaasti. Kokonaisuus erittäin miellyttävä. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, VET ERI, VEK 1, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä pää ja ilme. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. 4 alaetuhammasta. 
Hyvä eturinta. Riittävät etukulmaukset. Vahva runko. Hyvät takakulmaukset. Kaunis häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä, 
takaa hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki. Hampaista huolimatta erinomainen veteraani. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VET ERI 1 SA PU 1 VSP ROP-VET 
Käsiteltävissä 
9 year old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Still going strong.  
9 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Yhä menee vahvasti.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VET ERI 1 SA PU 2  ROP VET 
Käsiteltävissä 
9 years. Good breed type. Good body proportions. Excellent coat quality. Well proportioned head. Good skull. Dark well-placed 
eyes. Good expression. Enough cushioning foreface. Typical ears. Well angulated front and rear. Good ribs. Strong back. 
Excellent tail-set. Moves well with enough carriage.  
9 vuotta. Hyvä rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin laatu. Hyvät mittasuhteet päässä. Hyvä kallo. 
Tummat silmät hyvällä paikalla. Hyvä ilme. Riittävästi täyttynyt kuono-osa. Tyypilliset korvat. Hyvät kulmaukset edessä ja 
takana. Hyvät kylkiluut. Vahva selkä. Erinomainen hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin kantaen itsensä riittävästi.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VET ERI, VEK 1, SA, PU 4, ROP-VET 
Erinomainen veteraani. Kaunis pääja ilme. Purenta voisi olla enemmän alapurenta. Erinomainen kaula. Sopusuhtainen runko 
ja erinomainen ylälinja. Erittäin hyvät raajat. Erinomainen turkinlaatu. Kaunis häntä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice wide, flat head. Would like the underjaw a little more up turned. Excellent front & shoulders. Good head carriage. 
Excellent topline. Excellent tail set. Nice well made hips. Excellent stylish mover, good shape when moving. 
Hyvä leveä, tasainen kallo. Alaleuka voisi olla täyteläisempi. Erinomainen etuosa ja olkapäät. Hyvä pään asento. Erinomainen 
ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Hyvin muodostuneet lonkat. Erinomainen, tyylikäs liikkuja, liikkuu hyvässä muodossa. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VET ERI 1 SA PU 1 ROP ROP VET 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent 9 years old veteran. Lovely type and condition. Small well proportioned head. Correct mouth. Good neck and topline. 
Well angulated front and rear. Good legs and feet. Fringes on the toes. Compact body. Strong hind quarters. Excellent coat 
condition. Moves and shows well. 
Erinomainen 9-vuotias veteraani. Ihastuttava tyyppi ja kunto. Pieni hyvä mittasuhteinen pää. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät jalat ja käpälät. Hapsuja varpaissa. Tiivis runko. Vahvat takakulmaukset. 
Erinomainen turkinkunto. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
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Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska VET ERI 1 SA PU 1 ROP ROP VET 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent head. Good bite. Well placed eyes with good size and colour. Good neck, topline and tailset. Well angulated. Good 
body. Correct coat. Excellent movement. Excellent condition for his age. 
Erinomainen pää. Hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet, hyvänkokoiset ja väriset silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. Oikeanlainen turkki. Erinomainen liike. Erinomainen kunto ikäisekseen. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VET ERI 1, SA, PU1, ROP, ROP VET, RYP 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Nicely shaped. Good proportions. Slightly too low in leg. Good fully shaped head, lovely expression. Excellent earset. Beautiful 
neckline, strong topline. Well set tail. Good bone and feet. Well angulated front and rear. Moves very soundly with lovely 
carriage. Excellent silky coat. 
Miellyttävästi muodostunut. Hyvät mittasuhteet. Hieman liian matalaraajainen. Hyvä täyttynyt hyvänmuotoinen pää, ihana ilme. 
Erinomainen korvien kiinnitys. Kaunis kaulalinja, vahva ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin tasapainoisesti kantaen itsensä ihanasti. Erinomainen silkkinen turkki. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VET ERI 1 SA, PU 1, ROP, ROP VET 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Outstanding male. Showed in perferct condition. Excellent type. Good body carriage. Lovely head. Good bones & balance. 
Excellent topline. Excellent angulation. Correct ribcage. Nice forechest. Muscular hind quarters. Excellent coat quality, lovely 
condition. I watched this dog with pleasure. Moves freely with style. Excellent handling.  
Erinomainen uros. Esitetty täydellisessä kunnossa. Erinomainen tyyppi. Hyvä rungon kanto. Ihana pää. Hyvä luusto ja 
tasapaino. Erinomainen ylälinja. Erinomaiset kulmaukset. Oikeanlainen rintakehä. Hyvä eturinta. Lihaksikas takaosa. 
Erinomainen turkinlaatu, ihana kunto. Katselin tätä koiraa ilomielin. Liikkuu vapaasti tyylillä. Erinomaisesti esitetty. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI 
10 årig veteran hane med utmärkta proportioner. Fin helhet. Vackert, välformat huvud. Välplacerade öron. Vackra ögon. Fint 
nosparti. Fin hals. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklad. Mycket fina tassar med fransar. Rör sig med härlig raskhet och 
resning. Vacker päls. 
10-vuotias veteraaniuros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä kokonaisuus. Kaunis, hyvänmuotoinen pää. Hyväasentoiset 
korvat. Kauniit silmät. Hyvä kuono-osa. Hyvä kaula. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät ja 
hapsut. Liikkuu ihanalla reippaudella ja ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VET ERI, VEK 1, SA, PU 4, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, hieman haalistunut kirsupigmentti. Silmät voisivat olla vieläkin 
tummemmat. Oikein kiinnittyneet korvat, joissa niukat hapsut. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset, 
oikean mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset ja häntä. Erinomainen askelpituus. Astuu lähes ristiin edestä. 
 
MÄNTYKARTANON EMMALOTTE 37484/06 narttu 
i. Bio-Bio´s Hidden Dragon e. Mäntykartanon Amoriina 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET EH 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Eleganta proportioner. Mycket vacker ansikte men uttrycket störs av fel vikta öron. Utmärkt 
pigment. Tillräcklig hals. Bra rygg och svans. Bra kropp och vinklar. Fina tassar. Vacker päls. Välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Elegantit mittasuhteet. Erittäin kaunis naama, mutta ilmettä häiritsee 
väärin taittuneet korvat. Erinomainen pigmentti. Riittävä kaula. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät. 
Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VET EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Hyvä leveä purenta, ikä ei näy edes suussa. Kauniit tummat silmät, varsin ilmavat korvat. Hyvä 
kaula, hieman kaareva selkälinja, niukahko eturinta. Melko pystyt lavat, oikean mallinen rintakehä. Esitetään melko tuhdissa 
kunnossa, riittävät takakulmaukset. Oikea askelpituus. 
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MÄNTYKARTANON ERASMUS 37480/06 uros 
i. Bio-Bio´s Hidden Dragon e. Mäntykartanon Amoriina 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI, VEK4, SA 
9 årig veteran hane med utmärkta proportioner. Vackert, välformat huvud. Välansatta öron. Fina fransar. Vackra, mörka, 
välformade ögon. Mycket fint nosparti och haka. Väl ansatt svans. Bra kropp och vinklar. Mycket fina tassar med fransar. Rör 
sig med fin raskhet och resning. Mycket vacker päls. 
9-vuotias veteraaniuros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis, hyvänmuotoinen pää. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvät hapsut. 
Kauniit, tummat, hyvänmuotoiset silmät. Erittäin hyvä kuono-osa ja alaleuka. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko ja kulmaukset. 
Erittäin hyvät käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Erittäin kaunis turkki. 
 
MÄNTYKARTANON KLASSIKKO 44842/09 uros 
i Hoswin Lilla Obelix e.Mäntykartanon Emmalotte 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO ERI, AVK 1, SA, PU 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good size. Correct head. Good position of ears. Very good coat. Correct in front and back. Good balance. Good movement. 
Hyvä koko. Oikeanlainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä turkki. Oikeanlainen etu- ja takaosa. Tasapainoinen. 
Hyvät liikkeet. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO ERI, AVK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type and size. Nice expression head. Good in proportions of skull and muzzle. Correct ears. Excellent bite. Must be 
stronger and straighter topline. Excellent tailset. Good forechest. Correct deep chest. A bit narrow behind in movement. Good 
coat structure. Nice temperament. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kiva ilmeikäs pää. Hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Oikeat korvat. Erinomainen purenta. 
Pitäisi olla vahvempi ja suorempi ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Oikea syvä rinta. Hieman kapea takaa 
liikkeessä. Hyvä turkin rakenne. Kiva luonne.  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI 
Kookas. Ok mittasuhteet. Hoikassa kunnossa. Seistessä köyristää selkäänsä. Kaunispiirteinen, urosmainen pää. Hyvät korvat 
ja silmät. Erinomainen alapurenta ja alaleuan leveys. Lihasmassaton rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Ok karvanlaatu. 
Hieman litteä häntä. Riittävä askelpituus, hieman kapeat takaa. Saisi esiintyä reippaammin. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 J. alter kräftiger, gut aufgebauter Rüde, korrektes Gebiss, typischer Ausdruck, korrekte Winkelungen, sehr gute Untere- & 
noch gute Oberlinie, guter Bewegungsablauf.  
Neljävuotias voimakas, hyvin rakentunut uros. Oikea purenta, tyypillinen ilme, oikeat kulmaukset, erittäin hyvä ylälinja sekä 
vielä hyvä alalinja, hyvät liikkeet.  
 

MÄNTYKARTANON KUISKAUS 44843/09 narttu 
i Hoswin Lilla Obelix e Mäntykartanon Emmalotte 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 4, SA 
Erinomainen koko. Erinomaiset rungonmittasuhteet. Hyvä luusto. Narttumainen, hieman lyhytkuonoinen pää. Hyvinasettuneet 
korvat. Tummat silmät. Erinomainen alapurenta, hyvä leveä alaleuka. Hyvä rintakehä. Seistessä köyristää selkää. Litteä häntä, 
pehmeä karvapeite. Hyväasentoiset eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvällä ryhdillä 
löysällä hihnalla. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvänkokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää, kauniit tummat silmät. Kuono-osa voisi olla aavistuksen 
pidempi. Ilmettä häiritsevät kuonopoimut. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Sopiva 
raajaluusto, vahva runko, pysty lapa. Toivoisin paremmat takakulmaukset. Liikkuu sivulta hyvin, astuu edestä ristiin. Hivenen 
ahdas takaliike. Kaunis oikeanlaatuinen karvapeite. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Ultrafeminin tik. Mycket söt huvud. Välburna öron. Litet runda, ljusa ögon. Kort nospartiet. Tendens 
till nosrynka. Bra pigment. Bra hals. Ostabil rygg. Platt svans. Litet tunn kropp. Välvinklat bak. Päls ej i full blom. Fina tassar. 
Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Erittäin suloinen pää. Hyvin kannetut korvat. Hieman pyöreät, 
vaaleat silmät. Lyhyt kuono. Taipumusta kuonoryppyihin. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula. Epävakaa selkä. Litteä häntä. Hieman 
laiha runko. Hyvin kulmautunut takaa. Ei täydessä turkissa. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
MÄNTYKARTANON NOTHING ELSE MATTERS 52851/11 narttu 
i. Vanessan Numando e. Mäntykartanon Himalaya 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good size. Lovely temperament. Correct in front. Good body muscle. Good angulation. Good movement. 
Erittäin hyvä koko. Miellyttävä temperamentti. Oikeanlainen etuosa. Hyvä lihaksisto. Hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet. 
 
MÄNTYKARTANON OFELIA 27630/12 narttu  
i. Mäntykartanon Donatello e. Mäntykartanon Komedienne 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen AVO-EH, AVK-1 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas, korkeajalkainen hoikka narttu. Hyvä pää. Erinomainen purenta ja tasainen etuhammasrivi. Tummat silmät. Oikein 
sijoittuneet mutta isot korvat. Eturinnassa saisi olla enemmän täytettä. Suorat eturaajat. Suora selkä. Hyvät takakulmaukset, 
korkea kinner. Erinomainen karvanlaatu ja hieno hännäntöyhtö. 
 
MÄNTYKARTANON OTHELLO 27632/12 uros 
i. Mäntykartanon Donatello e. Mäntykartanon Komedienne 
Kasv. Jokela Paula, Lestijärvi 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium strong, medium size. Correct head. Good coat. Good temperament. Good downline. Angulations in back a little bit 
open. 
Keskiraskas, keskikokoinen. Oikeanlainen pää. Hyvä turkki. Hyvä temperamentti. Hyvä alalinja. Takakulmaukset hieman auki.  
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Nice type. Good size and body format. Medium strong bones. Enough expressive head. Good skull and stop. A bit narrow 
muzzle. Must have better bite. Too narrow scissor line.  Excellent neck. Strong topline. Good tailset. A bit open elbows. Enough 
forechest. Deep chest. Typical coat structure and temperament. Moves well. 
Kiva tyyppi. Hyvä koko ja rungon malli. Keskivahva luusto. Riittävän ilmeikäs pää. Hyvä kallo ja otsapenger. Hieman kapea 
kuono. Pitäis olla parempi purenta. Liian kapea hammasrivi. Erinomainen kaula. Vahva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman 
avoimet kyynärpäät. Riittävä eturinta. Syvä rinta. Tyypillinen turkin rakenne ja luonne. Liikkuu hyvin.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea uros. Hyvänkokoinen pää. Kaunis ilme. Reilu alapurenta ja alaleuka voisi olla 
leveämpi. Kaunis ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Riittävä raajaluusto ja runko. Takakulmaukset voisivat olla 
paremmat. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, sivuliikkeessä ylälinja ei pysy suorana. Erittäin kaunis silkkinen karvapeite. Esiintyy ja 
esitetään erinomaisesti. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO EH, AVK 3 
Very good type. Correct proportions. Excellent bones. Nice outlines. Well developed skull. Under jaw not wide enough and a 
bit long showing tongue. Muzzle could be better cushioned. Excellent neck, topline and tail. Chest long enough. Very well 
angulated and moves. Lovely coat. 
Erittäin hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen luusto. Miellyttävät ääriviivat. Hyvin kehittynyt kallo. Alaleuka ei riittävän 
leveä ja hieman pitkä kieli näkyy. Kuono-osa voisi olla paremmin täyttynyt. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Riittävän pitkä 
rinta. Erittäin hyvin kulmautunut ja erittäin hyvät liikkeet. Ihana turkki. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. alter zarterer Rüde, sehr starkes Vorbiss, gute Augen und Ohren, noch gute Winkelungen. Hinterhand unterstellt. Gute 
Obere- und Unterelinie. Flotte Bewegungsablauf wobei der Vorhand auf Grund der losen Ellenbogen kreuzt.  
Kolmevuotias hentorakenteinen uros, hyvin voimakas alapurenta, hyvät silmät ja korvat, vielä hyvät kulmaukset. Matala takaa. 
Hyvä ylä- ja alalinja. Iloiset liikkeet, mutta edestä löysien kyynärpäiden takia astuu ristiin.  

 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO EH, AVK 2 
Elegantti uros. Hyvä koko ja voimakkuus. Hyvä, pieni pää. Oikea leukojen asento, mutta leuat saisivat olla leveämmät. Hyvä 
kaula ja eturinta. Keskiruskeat silmät, hyvät korvat. Kyynärpäät saisivat liittyä paremmin runkoon. Hieman köyristävä ylälinja. 
Riittävät kulmaukset. Hyvä  häntä. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, mutta kapeasti edestä. Hyvä turkki. Hienot tassukarvat. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 3 
3 v, jäntevä, oikealinjainen, hyvärunkoinen uros. Erinomainen eturinta. Olkavarret voisivat olla viistommat ja kyynärpäät 
tiiviimmät. Kulmaukset tasapainossa. Kauniit, pitkät käpälät, joissa ihana hapsutus. Hieman kapeakalloinen pää. Myös 
alaleuka saisi olla vahvempi ja kaartua paremmin. Hyvä ilme ja korvat. Kaunis karvapeite. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja 
askelpituudella. Säilyttää ylälinjan. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO EH, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä kallo-osa. Pitkä ja kapea alaleuka. Hyvä eturinta. Hieman 
etuasentoinen lapa. Runko saa vielä vahvistua. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvä hännän asento. 
Hyvä turkki ja luonne. Häntä amputoitu lyhyemmäksi. (Eläinlääk. todistus hännästä esitetty.) 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI 3 SA 
Käsiteltävissä 
3 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well.  
3 vuotias. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvin kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin. 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO EH 4 
Käsiteltävissä 
Nice type. Good size. Well proportioned head. Good skull. Nice shaped eye. Oriental expression. Muzzle could have a little 
more cushioning. Too much undershot. Nice ear. Well-constructed in front. Good ribs. Strong loin. Angulations could be 
stronger behind. A little low-set tail. Moves well. Proud carriage.  
Kiva tyyppi. Hyvä koko. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä kallo. Kivan malliset silmät. Itämainen ilme. Kuono-osassa voisi olla 
hieman enemmän täytettä. Liikaa alapurentaa. Kivat korvat. Hyvin rakentunut etuosa. Hyvät kylkiluut. Vahva lantio. 
Kulmaukset voisivat olla vahvemmat takana. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Liikkuu hyvin. Kantaa itsensä ylpeästi. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila AVO ERI, AVK 2 
Mittasuhteiltaan hyvä uros. Hieman kevytpiirteinen pää. Runko voisi olla hieman tiiviimpi. Kaunis ilme. Erinomainen kaula. 
Hyvä runko. Erittäin hyvä ylälinja. Takaraajojen kulmauksia saisi olla hieman enemmän. Erinomainen turkinlaatu. 
Hyväasentoinen häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. Kokonaisuus saisi olla aavistuksen vahvempi. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman pitkä ja kapea kuono. Vahva selkä. Kyynärpäissä löysyyttä. Hyvät takaraajat. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin takaa, 
mutta kerien edestä. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent male of good size and substance. Lovely head and expression. Good muzzle. Correct stop. Good mouth. Correct 
neck and topline. Well set tail. Well angulated front and rear. Compact body from back. Excellent coat. Moves and shows well. 
Erinomainen, hyvänkokoinen ja hyvärakenteinen uros. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä kuono. Oikeanlainen otsapenger. Hyvä 
suu. Oikeanlainen kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tiivis runko takaosasta. 
Erinomainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head. Well placed teeth, but the underchew is too big. Well placed ears and eyes. Good neck and topline. Correct tailset. 
Good body and depth of chest. Well angulated in front, enough in rear. Correct coat. Moves well. 
 Hyvä pää. Hyvin sijoittuneet hampaat, mutta alaleuka on liian pitkä. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Oikea hännänkiinnitys. Hyvä runko ja rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Oikeanlainen turkki. Liikkuu 
hyvin. 
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Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant male. Nice proportions. Not acceptable mouth, too long undershot. Tongue is out when mouth is shut. A bit too round 
in skull. Well set ears. Nice neck and topline. Good forechest, bone and feet. Moderately angulated in both ends. Moves rather 
narrow coming and going. Effortless from the side. Silky coat. 
Elegantti uros. Miellyttävät mittasuhteet. Suu ei hyväksyttävä, liian pitkä alapurenta. Kieli on ulkona, kun suu on suljettuna. 
Hieman liian pyöreä kallo. hyvin asettuneet korvat. Miellyttävä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta, luusto ja käpälät. Kohtuullisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu melko kapeasti edestä ja takaa. Vaivattomasti sivulta. Silkkinen turkki. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO EH 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
3 y. Correct size & lenght of body. Correct head. Excellent ears. Dark pigmentation. Bit out of elbows. Paws could be stronger. 
Nice neck. I prefer better topline. Correct tailset. Well defined forechest. Good ribcage. Slightly upright shoulderblade. Could 
be better angulated behind. Good quality of coat. Moves freely, bit unbalanced front. 
3 v. Oikea koko ja rungon mittasuhteet. Oikeanlainen pää. Erinomaiset korvat. Tumma pigmentti. Hieman ulkonevat 
kyynärpäät. Käpälät voisivat olla vahvemmat. Hyvä kaula. Toivoisin parempaa ylälinjaa. Oikeanlainen hännänkiinnitys. Hyvä 
hienostunut eturinta. Hyvä rintakehä. Hieman pysty lapa. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä turkin laatu. Liikkuu 
vapaasti, hieman epätasapainoisesti edestä. 
 
MÄNTYKARTANON PRIMUS 34808/13 uros 
i. Mäntykartanon Koomikko e. Mäntykartanon Lumia 
kasv. Jokela Paula, Lestijärvi 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong rather big male. Masculine head which is too big. Nice expression. Well set ears. Medium long neck. Topline could be 
more level. Tailset could be higher. Lacks forechest. Good bone. Feet could be longer. Moderately angulated both ends. Coat 
is fare too wolly. Adequate in every rounds. 
Vahva melko suuri uros. Urosmainen pää joka on liian iso. Miellyttävä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Keskipitkä kaula. Ylälinja 
voisi olla tasaisempi. Hännänkiinnitys voisi olla korkeammalla. Puuttuva eturinta. Hyvä luusto. Jalat voisivat olla pidemmät. 
Kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa. Turkki on aivan liian villainen. Riittävät liikkeet joka suunnasta. 
 
MÄNTYKARTANON Q-PAPU 35761/13 narttu 
i. P-Zazz Never Say Never e. Mäntykartanon Emmalotte 
kasv. Jokela Paula, Lestijärvi 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia NUO ERI, NUK 2, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Nice head. The teeth down is not on the level. Good temperament. Correct in front. Correct balance. Exc. 
movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää. Alahampaat eivät ole suorassa. Hyvä temperamentti. Oikeanlainen etuosa. Tasapainoinen. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI, NUK4, SA 
Mycket tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Feminint, mycket typiskt huvud. Vackert uttryck. Välburna öron. Vacker hals. 
Välkroppad med aningen kort bröstben. Välvinklad. Fina tassar med långa fransar. Rör sig med attityd. Utmärkt päls. Vacker 
svans. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen, hyvin tyypillinen pää. Kaunis ilme. Hyvin kannetut 
korvat. Kaunis kaula. Hyvä runko, mutta aavistuksen lyhyt rintalasta. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät, joissa pitkät hapsut. 
Liikkuu asenteella. Erinomainen turkki. Kaunis häntä. Miellyttävä luonne. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI, NUK 1, SA, PN 2, SERT, VARACACIB 
Erinomainen koko, mittasuhteet. Ryhdikäs. Narttumainen pää, jossa hyvä kallo-osa ja kuono. Oikein asettuneet korvat. Kauniit, 
tummat silmät. Melko voimakas alapurenta. Hieman kapea alaleuka. Kaunis ylälinja. Ikäisekseen hyvä rintakehä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Litteä häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Vaivattomat liikkeet löysällä hihnalla. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  NUO ERI, NUK 2, SA, PN 4 
Excellent type. Very feminine. Excellent proportions. Excellent shape of skull and eyes. Under jaw a bit longish. Excellent neck, 
topline and tail. Perfect fore chest and length of chest. Excellent angulations and movement. 
Erinomainen tyyppi. Hyvin feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen kallon ja silmien muoto. Hieman pitkähkö 
alaleuka. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Täydellinen eturinta ja rinnanpituus. Erinomaiset kulmaukset ja liikkeet. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Bald 2 J. Hundin, hübscher Hündinkopf, gerade noch akzeptables Vorbiss, guter Kopfproportionen, typischer Ausdruck, 
korrekte Winkelungen, gute Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Pian kaksivuotias narttu, sievä nartunpää, juuri vielä hyväksyttävä alapurenta, hyvät pään mittasuhteet, tyypillinen ilme, oikeat 
kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO EH, AVK 4 
2 vuotias, feminiininen, tiivisrunkoinen narttu. Kaunisilmeinen pää. Hyvät silmät ja leukojenasento. Alaleuka saisi olla leveämpi. 
Hyvä kaula ja eturinta. Hyvät kulmaukset, edestä kapea. Kääntää voimakkaasti etutassuje ulospäin. Hyvä rintakehä. Hyvin 
kiinnittynyt häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvällä askeleella, ahtaasti takaa ja kapeasti edestä. Ihastuttava ilme ja 
miellyttävä käytös. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK1, SA, PN 3, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan ja kooltaan erinomainen. Sivuprofiililtaan äärimmäisen tyylikäs narttu. Feminiininen pää ja ilme. Kauniit 
tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Tumma pigmentti. Vahva ja syvä alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Hyvä eturinta, lapa voisi olla viistompi, sopiva raajaluusto. Erinomaisesti kulmautunut takaa. Liikkuu upeasti vetävin askelin 
itsetietoisella ja rodulle tyypillisellä asenteella. Oikeanlaatuinen karvapeite. Kokonaisuus täynnä tyyliä. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI 
2 v, tyylikäs, nuori narttu. Hyvä raajaluusto. Etuosa saa vielä kehittyä, mutta lupaava eturinta. Kauniit käpälät. Narttumainen 
pää. Hyvä kuono, alaleuka voisi olla leveämpi. Kauniit, tummat silmät. Hyvät korvat. Lupaava karvapeite. Etuosa saa tiivistyä 
myös liikkeessä. Hyvä sivuaskel ja miellyttävä rodunomainen rytmi. Saa vielä kehittyä. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO ERI, AVK , SA, PN 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Ei täydellinen purenta. Hyvä eturinta. 
Etuasentoinen lapa. Runko saa vielä täyttyä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Ei täydessä 
turkissa tänään. Hyvä luonne. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI AVK1 SA PN1 SERT FI MVA ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Lovely type. Balanced feminine head. Beautiful eye and expression. Good muzzle and chin. Ear size and placement 
excellent. Nice reach of neck. Good topline and tailset. Angulation good front and rear. Typical attitude. She’s excellent coming 
and going. Lovely balanced side move. 
2 vuotta. Tyypiltään ihana. Tasapainoinen narttumainen pää. Kauniit silmät ja ilme. Hyvä kuono ja leuka. Korvien koko ja sijainti 
erinomainen. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja ja hännänkiinniyts.  Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Tyypillinen asenne. 
Erinomaiset etu- ja takaliikkeet. Ihana tasapainoinen sivuliike. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VAL ERI 4 SA  
Käsiteltävissä 
2 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice female.  
2 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva narttu.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VAL ERI  3 
Käsiteltävissä 
Nice breed type. A little up on leg. Good coat structure. Feminine head. Very nice oriental expression. Excellent pigmentation. 
Good filling of foreface. Well-made typical front, but is a  little bit narrow in elbows. Typical feet. Good ribs.  Good loin. 
Hindquarters should be stronger, knees are going in. Good tailset and carriage. Very typical and proud movement.  
Kiva rotutyyppi. Hieman korkearaajainen. Hyvä turkin rakenne. Feminiininen pää. Erittäin kiva itämainen ilme. Erinomainen 
pigmentti. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Hyvä, tyypillinen etuosan rakenne, mutta hieman kapea kyynärpäistä. Tyypilliset tassut. 
Hyvät kylkiluut. Hyvä lantio. Takakulmaukset pitäisi olla vahvemmat, polvet kääntyvät sisään. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. 
Erittäin tyypilliset ja ylpeät liikkeet.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 3 
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja oikea ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. 
Hyvä häntä. Liikkuu ahtaasti takaa, edestä suhteellisen hyvin. Seistessä kauniit ääriviivat. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila AVO ERI, AVK 3, SA, PN 4 
Erinomainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Erittäin ryhdikäs etuosa. Erittäin hyvä runko. Erinomainen 
ylälinja. Hyvin kulmautuneet raajat. Kaunis häntä. Hyvänlaatuinen turkki. Liikkuu erittäin hyvin. 
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Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 3 SA PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch. Excellent head and expression. Good mouth. Well angulated. Good length and depth of body. Good legs and 
feet. Correct coat. Moves with drive. Shows well. 
Feminiininen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä suu. Hyvin kulmautunut. Hyvät rungon pituus ja syvyys. Hyvät jalat ja 
käpälät. Oikeanlainen turkki. Liikkuu vauhdikkaasti. Esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska VAL ERI 3 SA PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head and expression. Good bite. Well placed ears and eyes. Acceptable topline. Good tailset. Well angulated. Correct 
bones and feet. Good coat. Moves well. 
Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyväksyttävä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvin 
kulmautunut. Oikeanlainen luusto ja käpälät. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VAL ERI 1 SA PN 1 VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant nicely shaped. Very nice head. Excellent earset. Nice expression. Nice muzzle and chin. Good lenght of neck, nice 
topline and tailset. Tail slightly too flat carried. Pleasant forechest. Good bone and feet. Nicely bodied. Well angulated front and 
rear. Excellent coat condition. Moves nice from the side. Lovely presentation. 
Elegantti, hyvin muodostunut. Erittäin miellyttävä pää. Erinomainen korvien kiinnitys. Miellyttävä ilme. Hyvä kuono ja leuka. 
Hyvä kaulan pituus, miellyttävä ylälinja ja hännänkiinnitys. Häntä hieman litteästi kannettu. Miellyttävä eturinta. Hyvä luusto ja 
käpälät. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen turkin kunto. Liikkuu mukavasti sivulta. Ihanasti esitetty. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VAL ERI 2 SA PN3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 y. Very nice female. Still not enough finish. Lovely feminine head. Excellent expression. Standing little bit narrow in front. 
Correct topline & tailset. Excellent forechest. Slightly narrow ribcage. Sufficient angulation. Good coat quality but prefer better 
condition. Correct movement. Nice temperament.  
2 v. Erittäin miellyttävä narttu. Ei silti vielä valmis. Ihana narttumainen pää. Erinomainen ilme. Seisoo hieman ahtaasti edestä. 
Oikea ylälinja & hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Hieman kapea rintakehä. Riittävät kulmaukset. Hyvä turkin laatu mutta 
toivoisin parempaa kuntoa. Oikeanlaiset liikkeet. Mukava luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI, VAK4, SA 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik med super proportioner. Vackert huvud, med uttrycket störs något av det överdrivna 
underbettet. Vackra ögon och öron. Utmärkt pigment. Stark topline. Välkonstruerad. Välvinklad. Bra pälskvalitet men urfäll. Rör 
sig effektivt och harmoniskt med utmärkt steglängd. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu, jolla super mittasuhteet. Kaunis pää, mutta ilmettä hieman häiritsee 
liioiteltu alapurenta. Kauniit silmät ja korvat. Erinomainen pigmentti. Vahva ylälinja. Hyvä rakenne. Hyvin kulmautunut. Hyvä 
turkinlaatu, mutta turkki pudonnut. Liikkuu tehokkaasti ja tasapainoisesti erinomaisella askelpituudella. Erinomainen luonne. 
Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Purenta voisi olla hieman leveämpi. Kauniit tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. Riittävä 
eturinta, oikean mallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset, varsin voimakkaasti nouseva vatsalinja. Tänään melko niukka 
karvapeite. Oikea askelpituus, vispaa hieman edestä. 
 
MÄNTYKARTANON Q-POPPANA 35762/13 narttu 
i. P-Zazz Never Say Never e. Mäntykartanon Emmalotte 
kasv. Jokela Paula, Lestijärvi 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, NUO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Jalkavan vaikutelman antava kookas narttu, jolla tasapainoiset kulmaukset. Riittävä rintakehä. Hyvä häntä. Hyvä ilmeinen pää, 
täyteläinen kuono-osa. Hyvät silmät ja korvat. Liikkuu vaivattomasti sivuaskeleella mutta ahdas takaa ja löysä edestä. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki NUO ERI,  NUK 1,SA 
miellyttävä narttu, jolla oikeat mittasuhteet. ja on erittäin hyvin rakentunut. Erittäin hyväilmeinen pää. Kaunis ryhdikäs ylälinja, 
mikä säilyy myös liikkeessä. Erinomainen häntä. Hyvä rintakehän muoto. Sopiva luusto ja hyvät käpälät. Hyvä runko ja 
rintakehä. Ei tänään turkissaan. Hieman ahtaat takaliikkeet. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Fast 2 J. Hündin mit starkem Vorbiss, noch gute Kopfproportionen mit etwas Falten am Fang, typische Ohren, noch gute 
Winkelungen, annehmbare Obere- & Unterlinie, korrekter Bewegungsablauf.  
Melkein kaksivuotias narttu, jolla voimakas alapurenta. Vielä hyvät pään mittasuhteet, kuonossa hieman poimuja, tyypilliset 
korvat, vielä hyvät kulmaukset, hyväksyttävä ylä- ja alalinja, oikeat liikkeet.  

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  NUO EH, NUK 2 
Yleisvaikutelmaltaan hieman maskuliininen narttu. Hyvä kallo-osa ja oikein sijoittuneet korvat. Toivoisin hieman leveämmän 
alaleuan. Hyvä eturinta. Voisi olla hieman lyhyempi lanneosaltaan. Tasapainoiset kulmaukset. Ei tänään parhaassa 
karvapeitteessä. Hyvä häntä. Lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. Erinomainen käytös 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI 
2 years. Correct type. Typical head with correct bite. With good proportions. Good size. Good substance. Coat could be better 
prepared. Excellent in movement. Well presented. 
2 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää, oikea purenta. Hyvät mittasuhteet. Hyvä koko. Hyvä olemus. Turkki voisi olla paremmin 
valmisteltu. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO ERI 2 
Tik med fina proportioner. Bra uttryck. Välplacerade lätta, fina öron. Mörka ögon. Haka med tillräcklig bredd. Välutfyllt nosparti. 
Bra ben och tassar som får gärna ha mera fransar. Skuldran kunde ligga bättre. Bra kropp men tänk på midjan. Ganska bra 
svans. Bra vinkling. Tillräcklig päls. Utmärkt steg från sidan. Lite lös fram och trång bak. Fin attityd. 
Narttu hyvillä mittasuhteilla. Hieno ilme. Hyvin asettuneet kevyet, hienot korvat. Tummat silmät. Riittävän leveä leuka. Hyvä 
täyttynyt kuono-osa. Hyvät raajat ja tassut joissa saisi olla enemmän hapsuja. Lapa voisi olla paremmin asettunut. Hyvä runko 
mutta vyötäröä tulee miettiä. Aika hyvä häntä. Hyvät kulmaukset. Riittävä turkki. Erinomainen askel sivusta. Hieman löysä 
edestä ja ahdas takaa. Hieno asenne. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO EH 
2 v, voimakasrunkoinen, hyväluustoinen, nuori narttu. Lavat voisivat olla viistommat, kyynärpäät tiiviimmät. Hyvä eturinta. 
Kauniit käpälät. Kaunisilmeinen pää, voisi olla hieman enemmän tyyliä. Hyvä kuono ja purenta. Hyvät korvat. Hyvä karvapeite. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta tekee raskaan ja tyylittömän vaikutelman. Toivoisin jäntevyyttä ja tyyliä. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Very nice type. Nicely balanced head. Lovely balanced. Good lift to ears. Good topline and tailplacement. Good bone, 
feet. Angulations excellent front and rear. She has lovely balanced side move, could be cleaner coming. 
2 vuotta. Tyypiltään todella hyvä. Kaunis tasapainoinen pää. Hienosti tasapainottunut. Hyvä korvien noste. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvä luusto, käpälät. Kulmaukset erinomaiset edestä ja takaa. Kaunis tasapainoinen sivuliike, voisi olla 
puhtaampi edestä. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI, AVK 3, SA 
Erinomaisen tyyppinen, hieman pitkärunkoinen narttu. Melko voimakas, mutta hyväilmeinen pää. Hyvä etuosa ja erinomainen 
eturinta. Lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Voimakkaat takakulmaukset ja hyvä häntä. Liikkuu hyvin, mutta saisi olla ryhdikkäämpi. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 y. Nice female. Slightly bigger with good body proportions. Nice strong bones. Dark eyes. Excellent topline. Well set tail. Well 
developed ribcage. Well defined chest. Strong bone. Excellent front angulations, sufficient behind. Good coat quality. Correct 
movement. Bit loose elbows when move. Nice character. 
2 v. Miellyttävä narttu. Hieman isokokoinen hyvillä rungon mittasuhteilla. Hyvä vahva luusto. Tummat silmät. Erinomainen 
ylälinja. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvin muodostunut rinta. Vahva luusto. Erinomaiset etukulmaukset, riittävät takaa. Hyvä 
turkin laatu. Oikeanlaiset liikkeet. Hieman löysät kyynärät liikkeessä. Miellyttävä luonne. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska   AVO ERI 
Käsiteltävissä 
Good proportions. Dark bright eyes. Well shaped skull. Good stop. Good length of neck. Excellent tail carriage. Good spring of 
ribs. Good bone and feet. Moves freely. Friendly character.  
Hyvät mittasuhteet. Tummat, kirkkaat silmät. Hyvän mallinen kallo. Hyvä otsapenger. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen hännän 
kanto. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu vapaasti. Ystävällinen luonne.  
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Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO ERI, AVK 1, SA, PN 3, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v. Erinomaista tyyppiä, sopusuhtainen ja ryhdikäs, hyvin kulmautunut nuori narttu. Hyvä raajaluusto ja tiiviit käpälät. 
Oikeamallinen, tummasilmäinen pää. Ei aivan suora alaetuhammasrivi. Hyvin topatut huulet ja liikkuvaiset, oikea-asentoiset 
korvat. Ryhdikäs oikeanpituinen kaula. Erinomainen rungon malli (?) ja hyvin kannettu häntä. Tehokkaat, yhdensuuntaiset 
liikkeet. Laadultaan erinomainen lämminsävyinen karvapeite. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Well shaped head and eye. Good mouth. Pleasure to handle. She is so well made all through. Excellent pigment and very 
superior expression. Just rather too tall. Steady mover, just toeing in front and a bit close behind. Good topline and tailset. Full 
of character. 
Hyvänmuotoinen pää ja silmät. Hyvä suu. Miellyttävä käsitellä. Hän on niin hyvin rakentunut kokonaisuus. Erinomainen 
pigmentti ja erittäin erinomainen ilme. Ainoastaan melkein liian korkea. Vakaa liike, mutta kääntää käpäliä sisäänpäin ja 
hieman ahdas takaa. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Täynnä luonnetta. 
 
MÄNTYKARTANON RAFFAELLO FI44655/14 uros 
i. Vanessan Riwaldo e. Mäntykartanon Komedienne 
kasv. Paula Jokela, Lestijärvi 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia  PEK 1, KP, VSP-PENTU 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type, impressive good balance. Nice head and lovely expression. Correct skull and top. Good size. Muzzle must be a 
bit wider. Sizerline and better canine. Enough strong topline in movement. Could be a little bit stronger ligiment in behind. 
Excellent coat and temperament. Very promising. 
Erinomainen tyyppi, vaikuttavan hyvä tasapaino. Kiva pää ja ihana ilme. Oikea kallo ja ylälinja. Hyvä koko. Kuono saisi olla 
hieman leveämpi. Hammasrivi ja  paremmat kulmahampaat . Riittävän vahva ylälinja liikkeessä. Voisi olla hieman vahvemmat 
ligamentit takana. Erinomainen turkki ja luonne. Erittäin lupaava.  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Erinomainen koko, mittasuhteet. Hyvä luusto. Lupaava, kaunispiirteinen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä, karvanlaatu. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN EH 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 Monate alt, gut aufgebauter Rüde, starkes Vorbiss, gute Kinnpartie, korrekte Augen und Ohren. Noch guter Fang, sehr gute 
Untere- und Oberlinie, korrekt gewinkelt, in der Bewegung Rüden nicht ganz fest. 
Yhdeksän kuukautinen hyvin kehittynyt uros. Voimakas alapurenta, hyvä leukaosa, oikeat silmät ja korvat. Vielä hyvä kuono, 
erittäin hyvä ala- ja ylälinja, oikein kulmautunut. Liikkeessä uros ei aivan vakaa. 

 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivankokoinen mittasuhteiltaan rodunomainen uros. Hyvä pää, kaunisasentoiset korvat, kauniit tummat silmät. Vahva 
alaleuka joka riittävän syvä. Tasapuolisesti kulmautunut edestä ja takaa. Ylälinja voisi olla tasaisempi. Hieman alhainen 
hännänkiinnitys. Liikkuu rodunomaisesti hyvällä ryhdillä. Kaunis lupaava karvapeite. Esiintyy hyvin. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan vielä kovin vauvamainen, jolla hyvä koko ja kokoon sopiva luusto. Hyvät pään mittasuhteet ja oikea ilme. 
Oikea purenta. Hyvät korvat. Hieman etuasentoinen lapa. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät 
etu- riittävät takakulmaukset. Hieman tiukka hännänasento. Hyvät etuliikkeet. Takaliikkeet saa vielä vakiintua. Selkä pyörii 
liikkeessä. Hyvä turkinlaatu ja luonne. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
11 months. Very nice type. He has lovely balanced head with nice eye and expression. Good lift to ears. Excellent skull. Good 
topline and tailplacement. Angulations good front and rear. Not in full coat but good texture. Balanced side case. Moves little 
wide going away. 
11 kuukautta. Todella hyvän tyyppinen. Hänellä on ihanan tasapainoinen pää, jossa on hyvät silmät ja ilme. Hyvä korvien 
kohotus. Erinomainen kallo. Hyvä ylälinja ja hännän sijainti. Kulmaukset hyvät edestä ja takaosasta. Ei täydessä turkissa mutta 
hyvä laatu. Tasapainoinen sivulta. Liikkuu hieman leveästi takaa.  
 
  



196	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI 3 
Käsiteltävissä 
11 months old. Very nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear antulation. Excellent coat quality. Moves well.  
11 kuukautta. Erittäin  kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea 
hännän kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu liikkuu hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN EH 4 
Käsiteltävissä 
Smaller male of good breed type. Coat still in developing. Well constructed in body. Good angulated front and rear. Could have 
more correct skull, enough cushioning. Good ears. Moves well but still very loose.  
Pienempi uros hyvää rotutyyppiä. Turkki kehittymässä. Hyvä rungon rakenne. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Kallo voisi 
olla oikeamman mallinen, riittävästi kuonoa. Hyvät korvat. Liikkuu hyvin, mutta vielä hyvin löysästi.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI 
Hane med bra proportioner. Välformad skalle. Välansatta, aningen dominerande öron. Mörka, välformade ögon. Fin haka. 
Något outfylld i sin nosparti. Bra överlinje. Väl ansatt svans. Tillräckliga vinklar. Mycket fina tassar och fransar. Rör sig med fint, 
raskt steg. Lite instabilt fram. Vacker päls. 
Uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin kiinnittyneet, aavistuksen hallitsevat korvat. Tummat, 
hyvänmuotoiset silmät. Hyvä alaleuka. Hieman täyttymätön kuono-osa. Hyvä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Riittävät 
kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Hieman epävakaasti edestä. Kaunis turkki. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN EH, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, hieman lyhyt kuono-osa. Hyvä tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat,  hyvä kaula ja 
ylälinja. Riittävä eturinta, mutta pystyt lavat. Oikean mallinen rintakehä, hieman jyrkkä lantio, takakulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat. Tänään niukka karva, taka-askel voisi olla tehokkaampi. 
 
MÄNTYKARTANON RONALDO FI44654/14 uros 
i. Vanessan Riwaldo e. Mäntykartanon Komedienne 
kasv. Paula Jokela, Lestijärvi 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  PEK 3 
8 kk. Erinomainen koko. Tällä hetkellä takakorkea. Lupaava, urosmainen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Tällä hetkellä 
tasapurenta. Kapea alaleuka. Vain neljä alaetuhammasta. Ikäisekseen hyvä runko. Riittävät etukulmaukset. Painuneet ranteet. 
Niukka polvi- ja kinnerkulmaus. Pehmeä karvanlaatu. Saisi liikkua tehokkaammin. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN EH JUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
12 months. Very nice head. Correct muzzle. Correct bite, six and four. Good in front. Excellent topline. Movement is not correct. Needs 
more training. 
12 kuukautta. Todella hyvä pää. Oikeanlainen kirsu. Oikeanlainen purenta, kuusi ja neljä. Hyvä edestä. Erinomainen ylälinja. Liikkeet eivät 
ole oikeanlaiset. Tarvitsee enemmän harjoitusta. 
 
MÄNTYKARTANON ROSALINA FI44658/14 narttu 
i. Vanessan Riwaldo e. Mäntykartanon Komedienne  
kasv. Jokela Paula, Lestijärvi 
  
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia  PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type, correct body proportions. Nice feminine head with lovely expression. Enough good earset. Excellent 
proportions of skull and muzzle. Perfect bite and sizerline. Excellent topline and tailset. Excellent forechest in front. Typical 
movement. Lovely coat. Good temperament. Very promising. 
Erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet. Kiva feminiininen pää jossa ihana ilme. Riittävän hyvä korvien kiinnitys. 
Erinomaiset kallon ja kuonon mittasuhteet. Täydellinen purenta ja hammasrivi. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Erinomainen eturinta. Tyypilliset liikkeet. Ihana turkki. Hyvä luonne. Erittäin lupaava.  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  PEK 1, KP, VSP-PENTU 
Erinomainen koko ja rungonmittasuhteet. Lupaava, narttumainen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. Erinomainen purenta. 
Riittävän pitkä rintakehä. Pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen häntä. Hyvä pentukarva. Liikkuu ja esiintyy 
hyvin. 
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Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN ERI, JUK 1, SA 
Excellent type and developed for the age. Very feminine. Typical head and expression. Excellent bite. Ear carriage could be 
better. Excellent neck, topline and tail. Extremely good fore chest. Very well angulated from both ends. Sound movement. 
Correct coat for the age. 
Erinomainen tyyppi ja erinomaisesti kehittynyt ikäisekseen. Hyvin feminiininen. Tyypillinen pää ja ilme. Erinomainen purenta. 
Voisi kantaa korvansa paremmin. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä eturinta. Erittäin hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa. Tasapainoiset liikkeet. Oikea turkki ikäisekseen. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 Monate alte Hündin mit vorzüglichem Gebiss, korrektes Kinn, typischer Kopf, korrekte Augen & Ohren, korrekte 
Vorhandwinkelung, noch gute Hinterhand Winkelung, gute Obere-, annehmbare Oberlinie, guter Bewegungsablauf.  
Yhdeksänkuukautinen narttu, jolla erinomainen purenta, oikea leuka, tyypillinen pää, oikeat silmät ja korvat, oikeat 
etukulmaukset, vielä hyvät takakulmaukset, hyvä ylälinja, hyväksyttävä ylälinja, hyvät liikkeet.  

 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  JUN EH, JUK 3 
10 kk, feminiininen juniori. Hyvä pää ja leuat. Hieno purenta. Tummat silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. 
Rintakehän tulisi olla pidempi. Hyvä häntä ja turkki. Liikkuu kapeasti edestä ja takaliike jää rungon alle. Viehättävä käytös. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen ja mittasuhteiltaan rotutyypillinen narttu. Viehättävä pää, kauniit silmät. Feminiininen ilme. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Lapa voisi olla viistompi. Ikäisekseen hyvä eturinta. Voisi olla aavistuksen paremmin kulmautunut takaa. 
Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan, ryhdikkäästi ja iloisesti. Kaunis oikealaatuinen karvapeite hapsuineen. Lupaava 
neitokainen. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen JUN ERI, JUK 1 
11 kk, tyylikäs, hyvärunkoinen juniori. Hienosti kehittynyt eturinta. Olkavarret voisivat olla hieman pidemmät ja viistommat. 
Hyvä luusto ja käpälät. Kaunis nartun pää. Tummat, hieman kookkaat silmät. Erinomainen kuono ja purenta. Lupaava 
karvapeite. Kaunis kaulankiinnitys. Luonnollisesti vielä kapeat liikkeet, mutta hyvin kaunis sivukuva. Riittävästi ulottuvuutta 
liikkeessä. Miellyttävä luonne. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, JUN ERI, JUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvä, vahva kuono-osa. Hieman etuasentoinen lapa. 
Ikäisekseen hyvä eturinta. Vielä kevyt runko. Hyvät takakulmaukset. Liikkeet saa vielä vakiintua ja takapotkua tulla enemmän. 
Vielä hyvin vauvamainen olemus. Hyvä häntä. Hyvä turkki tulossa, vielä pentukarvassa. Hyvä luonne. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
11 months. Excellent size and shape. Attractive feminine head. Lovely eye and expression. Good lift ears. Very nice reach of 
neck. Topline, tailplacement good. Angulations good front and rear. She’s nicely balanced side case, could be cleaner coming. 
11 kuukautta. Erinomainen koko ja muoto. Miellyttävä narttumainen pää. Ihanat silmät ja ilme. Hyvä korvien noste. Todella 
hyvä kaulan pituus. Ylälinja ja hännänkiinnitys hyvät. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Kivan tasapainoinen sivuliike, voisi 
olla puhtaampi etuliike.  
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI 1 SA  
Käsiteltävissä 
11 months old. Very nice  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice young female 
11 kuukautta. Erittäin kiva  pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea 
hännän kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva nuori narttu.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Good breed type. Good size. Good body proportions. Excellent coat structure. Feminine head, excellent in all parts, oriental 
expression. Good angulated, very typical front. Good legs and feet. Good ribs. Enough angulated in rear. Good tailset and 
carriage. Moves well and proud.  
Hyvä rotutyyppi. Hyvä koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin rakenne. Feminiininen pää, erinomainen kaikilta 
osilta, itämainen ilme. Hyvin kulmautunut erittäin tyypillinen etuosa. Hyvät jalat ja tassut. Hyvät kylkiluut. Riittävästi 
kulmautunut takaa. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu hyvin ja ylpeästi.  
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Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI, JUK 1, SA 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Sopiva vahvuus nuorelle nartulle. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin 
kulmautunut edestä. Hyvä häntä. Takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman löysästi. 
Hyvä turkinlaatu. Erinomainen luonne. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI, JUK 2, SA, VARASERT 
Kaunis, nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen kaula. Hyvin kehittynyt runko. Erittäin hyvät 
raajat. Hyvänlaatuinen turkki. Kaunis häntä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska JUN ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent junior bitch. Good for size and substance. Small head. Good expression. Correct wide bite. Good topline and tailset. 
Well angulated front and rear. Firm body. Excellent movement. Correct coat. Good temperament. 
Erinomainen juniorinarttu. Hyvä koko ja rakenne. Pieni pää. Hyvä ilme. Oikeanlainen leveä purenta. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kiinteä runko. Erinomainen liike. Oikeanlainen turkki. Hyvä luonne. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska JUN ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent head, good bite. Well placed ears and eyes. Good neck. Good tailset. Well angulated. Good hocks. Good forechest. 
Moves well. Acceptable coat. 
Erinomainen pää, hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä kaula. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. 
Hyvät kintereet. Hyvä eturinta. Liikkuu hyvin. Hyväksyttävä turkki. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
13 months old. Nice proportions. A bit too wide in skull. Well set ears. Muzzle is far too short. Nice neckline. Good topline and 
tailset. Lacks forechest. Nice bone and feet. Moderately angulated both ends. Excellent coat quality. Impressive rich tail. 
Moves sound from all angles with a nice frame. Excellent temperament. 
13 kuukautta vanha. Miellyttävät mittasuhteet. Hieman liian kapea kallo. Hyvin asettuneet korvat. Kuono on aivan liian lyhyt. 
Hyvä kaulalinja. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Puuttuva eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Kohtuullisesti kulmautunut edestä 
ja takaa. Erinomainen turkinlaatu. Vaikuttava runsas häntä. Liikkuu tasapainoisesti joka suunnasta hyvällä siluetilla. 
Erinomainen luonne.  
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
13 m. Correct body shape. Correct feminine head. Dark eyes & pigmentation. Well set ears. Good front. Very nice topline. Nice 
forechest. Sufficient ribcage for her age. Correct angulation. Good coat quality. Correct movement. 
13 kk. Oikea rungon muoto. Oikeanlainen narttumainen pää. Tummat silmät & pigmentti. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä 
etuosa. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä eturinta. Riittävä rintakehä ikäisekseen. Oikeat kulmaukset. Hyvä turkin laatu. Oikeanlaiset 
liikkeet.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI, JUK2, SA 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Utmärkta proportioner. Mycket tilltalande huvud. Välburna öron. Litet runda ögon. Bra bett 
och pigment. Bra topline. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Utmärkt päls. Välgående. Utmärkt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin miellyttävä pää. Hyvin kannetut 
korvat. Hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. 
Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman korkearaajainen, riittävä luusto. Riittävän leveä purenta, kirsupigmentti voisi olla mustempi. Kauniit tummat silmät, 
hyvät korvat ja kaula ja eturinta. Köyristää hieman selkäänsä, melko pystyt lavat. Hieman lyhyt rintalasta ja rintakehä. Melko 
pitkä lanneosa, melko jyrkkä lantio. Niukahkot takakulmaukset. Liikkuu takaraajat rungon alla, astuu ristiin edestä. 
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NANAZA ALVIN 34028/11 uros 
i. Shibazhan Xanthoceras e. Nanaza Parisa 
kasv. Taskila Pia, Loppi  
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 1 SA PU 3 SERT 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
4 y. Very nice picture in standing. Good size & body proportions. Excellent bones & substance. Correct masculine head. 
Masculine expression. Well set ears. Dark eyes. Excellent front. Lovely topline. Well set tail. Excellent ribcage. Nice forechest. 
Strong short loin. Excellent angulations. Nice coat. Excellent condition. Moves well. 
4 v. Erittäin hienot ääriviivat seistessä. Hyvä koko & rungon mittasuhteet. Erinomainen luusto & rakenne. Oikeanlainen 
urosmainen pää. Urosmainen ilme. Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Erinomainen etuosa. Ihana ylälinja. Hyvin 
asettunut häntä. Erinomainen rintakehä. Hyvä eturinta. Voimakas lyhyt lanne. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä turkki. 
Erinomainen kunto. Liikkuu hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 4 
Good looking dog. Very good type and size. Very nice head. Good underjawn. Big dark eyes. Ear falding could be little bit 
better. Very good neck, topline and tail. Very good forechest. Brest flow could be a little longer. Very good coat. Movement has 
to improve. Nice temperament.  
Hyvältä näyttävä uros. Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erittäin kiva pää. Hyvä alaleuka. Isot, tummat silmät. Korvahapsut voisivat 
olla paremmat. Erittäin hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä eturinta. Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Erittäin hyvä 
turkki. Liikkeiden tulee parantua. Kiva luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Chraming male. Very undershot, but you don’t see teeth when mouth closed. Beautiful eyes. Very nice skull. Fitting bone. Nice 
chest. Wonderful body. Very correct coat. Good angulations. Perfect tail carriage. Moves sound.  
Hurmaava uros. Paljon alapurentaa, mutta hampaat eivät näy suun ollessa kiinni. Kauniit silmät. Erittäin kiva kallo. Sopiva 
luusto. Kiva rinta. Upea runko. Erittäin oikeanlainen turkki. Hyvät kulmaukset. Loistava hännän kanto. Liikkuu tasapainoisesti.  
 
NECKU SIRKUSSATU 48425/12 narttu 
i. Necku Pelleprinssi e. P'Zazz Pink Dream 
kasv. Teija Urpelainen 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 3 
2 years. Correct type. Nice head. Correct bite. Excellent stop. Well set ears and tail. Good level body. Good substance. Quality 
coat. Good front. Live in movement. Well presented. 
2 vuotta. Oikea tyyppi. Miellyttävä pää. Oikea purenta. Erinomainen otsapenger. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä, 
tasainen runko. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Hyvä etuosa. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
NENEMO BRILLIANT GIRL FIN53530/06 narttu 
i. Ziestan Tiitii E. Nenemo Deep-True-Love 
kasv. Eija ja Matti Lampinen, Koria 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI, VEK 1, SA, PN 3, VARASET, ROP-VET 
9 years. In excellent show condition. With high quality coat, well prepared for the show. Very nice front. Nice topline. The best 
in movement in the veteran class. Well presented. 
9 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Korkealaatuinen turkki, hyvin valmisteltu näyttelyyn. Erittäin hyvä etuosa. Hyvä 
ylälinja. Veteraaniluokan paras liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VET ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin. Korrektes Gebiss. Richtige Oberelinie. Korrekte Stellung Gliedmassen. Gut getragene Rute. Schönes 
Haarkleid.  
Tasapainoinen narttu. Oikea purenta. Oikea ylälinja. Oikea runko. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki.   
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  VET ERI 2 
Käsiteltävissä  
Excellent breed type and condition. Could be a little bit more feminine in the head. Well place eyes and ears, excellent muzzle. 
Good topline and tail. Well angulated with good bones and feet. Free mover. Good coat.  
Erinomainen rotutyyppi ja kunto. Voisi olla hieman enemmän narttumaisempi pää. Hyvin asettuneet silmät ja korvat, 
erinomainen kuono. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut hyvällä luustolla ja tassuilla. Vapaat liikkeet. Hyvä turkki.  
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Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 1 SA PN 2 VARA SERT VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vacker välbevarad 9 åring. Utmärkt typ & proportioner. Vackert huvud i så väl uttryck, nos, haka & bett. Fin front. Tass & tass 
attribut. Utmärkt bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Utmärkt steg & parallellitet. 
Kaunis hyvin säilynyt 9 vuotias. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, ilme, kuono, leuka ja purenta. Hieno etuosa. 
Käpälät ja hapsut. Erinomainen rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen askel ja yhdensuuntaisuus. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VET ERI 3 
Käsiteltävissä  
Very nice type. Good head shape. Strong underjaw. Well laid shoulders. Good bone. Hindquarters could have more 
angulation. Hocks are a little close together. Moves well for her age.  
Erittäin kiva tyyppi. Hyvä pään malli. Vahva alaleuka. Hyvin asettuneet lavat. Hyvä luusto. Takakulmauksia voisi olla enemmän. 
Kintereet ovat hieman lähekkäin. Liikkuu hyvin ikäisekseen.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VET ERI 1 SA VSP-veteraani 
Käsiteltävissä 
9 yrs old. Feminine with a typical head. Nice broad underjaw. Correct mouth, but I would like slightly bigge eyes. Very sound 
front legs. But shoulder placement could be better. Nice hind angulations. Moves with a lot of self confidence. Very sound 
moving. Nice tail carriage.  
9 vuotta. Naisellinen tyypillisellä päällä. Kiva leveä alaleuka. Oikea suu, mutta silmät saisivat olla isommat. Erittäin 
tasapainoiset etujalat, mutta lapojen asento saisi olla parempi. Kivat takakulmaukset. Liikkuu suurella itseluottamuksella. 
Erittäin tasapainoiset liikkeet. Kiva hännän kanto.  
 
NENEMO DEEP-TRUE-LOVE 48936/04 narttu 
i. Ziestan Ibana e. Nenemo Kesä Kerttu 
kasv. Lampinen Eija ja Matti, Koria 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI, VEK 4 
11 years. So vital and in good condition with fit body. With good front. Quality coat. Excellent in movement. Well presented. 
11 vuotta. Elinvoimainen ja hyvässä kunnossa, hyväkuntoinen runko. Hyvä etuosa. Laadukas turkki. Erinomainen liikkeessä. 
Hyvin esitetty. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner, 11 år. Nätt huvud med lite längd i nos. Fin front & tassar. Bra hals & skuldra, bröstkorgs 
djup & längd. Välvinklad bak. Utmärkt paralellitet & steg. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, 11 vuotias. Sievä pää missä vähän pidempi kuono. Hieno eutosa ja käpälät. Hyvä 
kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen yhdensuuntaisuus ja askel. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VET ERI 2 SA 
Käsiteltävissä  
Good outline. Wellshaped head. Strong muzzle. Good underjaw. Ears just a slightly low set. Would prefer a slightly better 
shoulder. Good topline. Well build rear. Moves well.  
Hyvät ääriviivat. Hyvän mallinen pää. Vahva kuono. Hyvä alaleuka. Korvat hieman alas kiinnittyneet. Toivoisin hieman 
paremmat lavat. Hyvä ylälinja. Hyvin rakentunut takaosa. Liikkuu hyvin. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VET ERI 1 VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
11 years old. With good condition for her age. Nice proportions. Head could be smaller. Too wide in skull. Nice muzzle. Ears 
could be set higher. Decent lenght of neck. Strong topline. A bit too long in loin. Well angulated front and rear. Good bone and 
feet. Moves well for her age. Excellent coat condition.  
11 vuotta vanha. Hyvässä kunnossa ikäisekseen. Hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla pienempi. Liian leveä kallo. Hyvä kuono. 
Korvat voisivat olla korkeammalle asettuneet. Kohtuullinen kaulan pituus. Vahva ylälinja. Hieman liian pitkä lanne. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Erinomainen turkin kunto. 
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NENEMO KNIGHT MASTER 53531/06 uros 
i. Zietan Tiitii e. Nenemo Deep-True-Love 
kasv. Eija ja Matti Lampinen, Koria 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VET ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant dog. Slightly low-legged. Excellent well-sized head. Nice expression. Well set ears. Nice neck. Strong topline. Good 
tailset but tail is carried a bit flat. Lacks forechest. Good bone and feet. Well angulated both ends. Lacks energy on the move. 
Good coat texture. 
Elegantti uros. Hieman liian matalaraajainen. Erinomainen hyvänkokoinen pää. Miellyttävä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä 
kaula. Vahva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys, mutta häntä kannetaan hieman litteästi. Puuttuva eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. 
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeistä puuttuu tarmo. Hyvä turkinlaatu.  
 
NENEMO POP-UP GIRL FI19909/09 narttu 
i. Nanaza Phooka e. Nenemo Brilliant Girl 
kasv. Eija ja Matti Lampinen, Koria 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI 
6 years. Correct type. Typical head. Correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Well size and proportions. Good substance. 
Coat could be a better quality. Close in elbows. Live in movement. Well presented. 
6 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet. Hyvä olemus. Turkki voisi olla parempilaatuinen. Ahdas kyynärpäistä. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 4  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin. Korrektes Vorbiss. Richtige Obere- und Unterelinie. Gut getragene Rute. Typischer Gang. Schönes 
Haarkleid. Gutes Temperament.   
Tasapainoinen narttu. Oikea alapurenta. Oikea ylä- ja alalinja. Hyvin kannettu häntä. Tyypillinen liike. Kaunis turkki. Hyvä 
luonne.   
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO EH 
Käsiteltävissä  
Feminine, good size and lenght. Enough body. Nice head proportions with acceptable ears, good eyes. Good stop. Muzzle has 
good lenght. Well carried neck. Good topline and tail. Good bones and feet with enough angulation. She moves freely, but 
could have more drive. Coat could be in better condition.  
Feminiininen, hyvä koko ja pituus. Riittävä runko. Kivat pään mittasuhteet sekä hyväksyttävät korvat, hyvät silmät. Hyvä 
otsapenger. Kuono on hyvän pituinen. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä luusto ja tassut sekä riittävät 
kulmaukset. Liikkuu vapaasti, mutta potkua voisi olla enemmän. Turkki voisi olla paremmassa kunnossa.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nätt tik. Byggd av korta linjer. Fina proportioner. Nätt välformat huvud. Bra uttryck. Bra noskuddar & hake. Fint förbröst. Lite 
tunn i fronten. Korrekta tassar, fina tassattribut. Bra bröstkorgs djup & utmärkt längd. Välvinklad bak. Fin parallellitet dock lite 
tåtrång fram. 
Sievä narttu. Lyhyillä linjoilla rakentunut. Hienot mittasuhteet. Sievä hyvin muotoiltu pää. Hyvä ilme. Hyvät kuono pehmusteet 
ja leuka. Hieno eturinta. Hieman hento etuosa. Oikeat käpälät ja hienot hapsut. Hyvä rintakehän syvyys ja erinomainen pituus. 
Hyvät takakulmaukset. Hieno yhdensuuntaisuus kuitenkin hieman varvas ahdas edestä. 
 
NENEMO WILL-POWER 19908/09 uros 
i.Nanaza Phooka e.Nenemo Brilliant Girl 
kasv. Lampinen Eija ja Matti  
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  VAL EH, VAK 4 
Very good type. A bit longish in loin. Big head. Longish muzzle. Under jaw could be wider. Low canines could be better placed 
especially on right side. Excellent neck, topline and tail. Well developed fore chest. Correct angulations and side movement. 
Crossing front movement. Excellent coat and presentation. Typical temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hieman pitkähkö lanne. Iso pää. Pitkähkö kuono-osa. Alaleuka voisi olla leveämpi. Alakulmahampaat 
voisivat olla paremmin asettuneet, varsinkin oikeanpuoleinen. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Hyvin kehittynyt eturinta. 
Oikein kulmautunut ja oikeat sivuliikkeet. Astuu edestä ristiin. Erinomainen turkki ja esiintyminen. Tyypillinen temperamentti. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  VAL ERI, VAK 2 
Isokokoinen, hyväluustoinen koira, jolla vahva, urosmainen pää. Hyvät pään ja rungon mittasuhteet. Suora, vahva selkä. Oikea 
hännänkiinnitys. Oikeat käpälät. Hyvä luusto. Oikea karvanlaatu ja temperamentti. Liikkuu vauhdikkaasti, saisi olla enemmän 
työntöä takana. 
 



202	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  VAL ERI, VAK 2  
6 v, musta uros. Hyvä kallo-osa. Silmät voisivat olla suuremmat. Kuono-osa voisi olla lyhyempi. Kuononselkä laskee turhan 
paljon. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä lihaskunto. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Riittävä rintakehä. Liikkuu 
riittävällä askeleella. Erinomainen karvapeite. Esitetään hyvin. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, VAL EH VAK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
6 years. Lovely eye and expression. Good muzzle and chin. Strong in skull. He has good bone and feet, stands little crooked. 
Good reach of neck. Topline is little soft. Long in back. Tailplacement good. Angulations good front and rear. Moves freely, 
crosses in front. 
6 vuotta. Ihanat silmät ja ilme. Hyvä kuono ja leuka. Vahva kallo. Hyvä luusto ja jalat, seisoo hieman vinossa. Hyvä kaulan 
pituus. Ylälinja on hieman pehmeä. Pitkä takaa. Hännän kiinnitys hyvä. Kulmaukset hyvät edestä ja takaosasta. Liikkuu 
vapaasti, astuu ristiin edestä.  
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good size. A bit strong in bones. Good skull. Well set ears. Slightly strong muzzle. Good bite. Good neck and 
shoulders. Well developed body. Well developed hind quarters. Good coat and condition. Moves and shows well. 
Maskuliininen, hyvänkokoinen uros. Hieman vahvaluustoinen. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Aavistuksen vahva kuono. 
Hyvä purenta. Hyvä kaula ja lavat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin kehittyneet takakulmaukset. Hyvä turkki ja  kunto. Liikkuu ja 
esiintyy hyvin. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VAL H  
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong male, up to the size. Head is too big. Nice expression. Good neck, strong topline. Tailset could be higher. Lacks 
forechest. Good bone, feet could be longer. Well angulated rear. Well bodied. Moves sound from all angles. Silky coat. Nice 
temperament. 
Vahva uros, koon ylärajoilla. Pää on liian iso. Miellyttävä ilme. Hyvää kaula, vahva ylälinja. Häntä voisi olla korkeammalle 
kiinnittynyt. Puuttuva eturinta. Hyvä luusto, jalat voisivat olla pidemmät. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä runko. Liikkuu 
tasapainoisesti joka suunnalta. Silkkinen turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VAL ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
6 y. Strong male. Good size. Body could be slightly shorter. Strong masculine head. Standing bit narrow in front. Strong back. 
Bit long loin. Forechest could be better defined. Deep ribcage. Correct front angulation, sufficient behind. Good coat quality. 
Prefer better condition. Needs more drive. Bit loose elbows when move. 
6 v. Vahva uros. Hyvä koko. Runko voisi olla aavistuksen lyhempi. Vahva urosmainen pää. Seisoo hieman kapeasti edestä. 
Vahva selkä. Hieman pitkä lanne. Eturinta voisi olla paremmin kehittynyt. Syvä rintakehä. Oikeanlaiset etukulmaukset, riittävät 
takana. Hyvä turkin laatu. Voisi olla parempikuntoinen. Tarvitsee lisää tehoa liikkeisiin. Hieman löysät kyynärpäät liikkeessä.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Top size, black, little long for balance. Topline could be better. Excellent coat texture. Good feet. Muzzle is little long. His front 
movement is pure. 
Koon ylärajalla, musta, hieman pitkä tasapainoiseksi. Ylälinja voisi olla parempi. Erinomainen turkin laatu. Hyvät käpälät. 
Kuono on hieman pitkä. Etuliike on virheetön. 
 
NIC-SAM BERTTA 19106/06 narttu 
i.Vanessan Gutten e.Arundina Bogo Nic-Sam 
Kasv. Suvanto Tuula, Kuopio  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva VET ERI, VEK1, SA, PN3, VSP VET 
Kaunis veteraaninarttu. Erinomaisessa karvassa. Erinomaiset pään mittasuhteet. Leveä alaleuka. Erinomainen kaula ja 
ylälinja. Oikea häntä. Oikea rintakehän muoto. Liikkuu erinomaisesti. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  VET ERI, VEK 1, SA, ROP-VET 
Excellent type and condition for the age. Excellent bones. Lovely head and expression. Wide under jaw. Correct bite. Excellent 
neck, topline and tail. Perfect shape of chest. Still excellent mover. Excellent coat. 
Erinomainen tyyppi ja kunto ikäisekseen. Erinomainen luusto. Ihana pää ja ilme. Leveä alaleuka. Oikea purenta. Erinomainen 
kaula, ylälinja ja häntä. Täydellinen rinnanmuoto. Vielä erinomainen liikkuja. Erinomainen turkki. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  VET ERI, VEK 1, SA, PN 3, ROP-VET 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis, narttumainen pää. Hyvä kallo. Vahva kuono-osa. Tummat silmät. Oikea ilme. Hyvä 
rinnansyvyys. Vahva selkä. Hyvä turkinlaatu ja temperamentti. Liikkuu kunnollisesti, hyvällä askeleella. 
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Keitele 6.6. Maija Mäkinen  VET ERI, VEK 2 
9 vuotias, hyväkuntoinen veteraani. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Kaunisilmeinen pää. Kauniit, tummat silmät. Hyvät leuat. 
Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Iso, tilava tunko. Kaunis häntä. Hieman villava karva, mutta hyvin hoidettu. Liikkuu 
tasapainoisesti, mutta jo hieman raskaasti. Miellyttävä käytös. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  VET ERI, VEK 1, SA, PN 2, ROP-VET 
9 v, kauttaaltaan sopusuhtainen mummeli, jolla hyvä pää, ilme ja runko. Hyvä lihaskunto. Hyvä karvapeite ja häntä. Liikkuu 
hyvin sivulta ja vähän leveästi edestä. Esitetään edukseen. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, VET ERI, VEK4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kookas, hyvässä kunnossa oleva veteraani, jolla voisi olla hieman vahvempi luusto. Hyvä kallo-osa. Kuono-osa voisi 
olla vahvempi. Oikea ilme. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt kaula. Vahva runko. Hyvät takakulmaukset, kaunis häntä. Liikkuu 
edestä hyvin, takaa hieman lyhyellä askeleella. Hyvälaatuinen runsas turkki. Hyvä luonne. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VET ERI 1 SA VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
10 years old bitch in excellent condition. Attractive head and expression. Good mouth. Good reach of neck. Correct forechest. 
Well angulated. Firm body. Excellent coat. Moves and shows well. 
10- vuotias erinomaisessa kunnossa oleva narttu. Viehättävä pää ja ilme. Hyvä suu. Hyvä kaulan ulottuvuus. Oikeanlainen 
eturinta. Hyvin kulmautunut. Kiinteä runko. Erinomainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska VET ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent head. Beautiful clean teeth in correct bite. Good pigmentation. Good neck, topline and tailset. Carrying a bit too 
much weight. Well angulated. Movements could be more effective. Good coat. In excellent condition for her age. 
Erinomainen pää. Kauniit puhtaat hampaat oikeanlaisessa purennassa. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula, ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hieman liian paljon painoa. Hyvin kulmautunut. Liikkeet voisivat olla tehokkaampia. Hyvä turkki. 
Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VET ERI 1 SA VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
9 y. I like type, size & body proportions. Very nice feminine. Front legs could be straighter. Nice topline. Excellent ribcage & 
front. Correct angulation. Lovely coat & condition. Sufficient movement for her age. 
9 v. Pidän tyypistä, koosta & rungon mittasuhteista. Miellyttävän feminiininen. Etujalat voivat olla suoremmat. Hyvä ylälinja. 
Erinomainen rintakehä. Oikeanlaiset kulmaukset. Ihana turkki & kunto. Ikäisekseen riittävät liikkeet.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvässä kunnossa oleva 9-vuotias veteraani. Kaunis pää & ilme. Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautunut 
edestä & takaa. Erinomainen runko. Voisi liikkua hieman paremmalla askeleella. Valtava vatsanaluskarva & housukarvat 
hieman pilaavat kokonaisuutta liikkeessä. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9,5 v. Keskikokoa kookkaampi, hieman liian tuhdissa kunnossa esitetty ja lihavuudesta kärsivästi liikkuva narttu. Keskivahva 
raajaluusto, hyvät kulmaukset ja erinomaiset mittasuhteet rungossa. Tummasilmäinen pää. Sopiva kuonon vahvuus. Rustoille 
kohoavat korvat. Ryhdikäs kaula. Kiinteä yläosa. Hyvin kannettu häntä. Ikään nähden reippaat liikkeet. Tuuhea turkki korostaa 
ylipainoa ja hieman kuivuneet huulet paljastavat ajoittain etuhampaita. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania  VET ERI 1 SA VET VSP  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent in type. Compact body. Very nice topline with perfect tail. Excellent coat in perfect show condition. Very nice typical 
head. Good movement. 
Erinomainen tyyppi. Tiivis runko. Erittäin kiva ylälinja, täydellinen häntä. Erinomainen turkki täydellisessä näyttelykunnossa. 
Erittäin kiva tyypillinen pää. Hyvä liike. 
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NIC-SAM ISABETTA 44904/13 narttu 
i. Vanessan Preton e. Nic-Sam Bertta 
kasv. Suvanto Tuula, Kuopio 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia NUO-ERI, NUK-1, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine correct size and body format. Nice feminine head with typical expression. Good stop. Medium volume muzzle. Good 
neck and topline. Good ribcage. Correct angulations in front, enough behind. Good coat structure, enough volume. Typical 
temperament. Moves well. 
Feminiininen oikean kokoinen ja mallinen runko. Kiva feminiininen pää tyypillisellä ilmeellä. Hyvä otsapenger. Keskikokoinen 
kuonon täyteläisyys. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Oikeat kulmaukset edessä, riittävät takaa. Hyvä turkin rakenne, 
riittävä määrä. Tyypillinen luonne. Liikkuu hyvin.  
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  NUO ERI, NUK 3 
Correct type. Excellent bones. Nice head. Correct bite. Bit roundish eyes. Excellent neck, topline and tail. Well developed fore 
chest. Very well angulated and moves. Excellent coat. 
Oikea tyyppi. Erinomainen luusto. Hyvä pää. Oikea purenta. Hieman pyöreät silmät. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. 
Hyvin kehittynyt eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. Erinomainen turkki. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva NUO ERI, NUK1, SA, VARASERT 
Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen narttumainen pää. Leveä alaleuka. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. 
Oikea rintakehän muoto. Oikeat kulmaukset ja sivuliike. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Erinomainen karva. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI, NUK 1, SA, PN 1, SERT, VSP 
Hyvä koko. Oikea tyyppi. Hyvät pään ja rungon mittasuhteet. Tummat silmät. Oikea ilme. Vahva selkä. Hyvä luusto. Oikea 
hännänkiinnitys ja karvanlaatu. Liikkuu oikein hyvällä askeleella, vähän etumatala. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  NUO ERI, NUK 1, SA, PN 2, VARASERT 
Ryhdikäs, ilmeikäs, nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hyvät silmät ja leuat. Hyvä kaula ja eturinta. 
Hysin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. Hieno häntä. Kaunis turkki, aavistuksen karheaa selällä. Liikkuu 
tasapainoisesti, hyvin edestä, riittävällä voimalla takaa. Miellyttävä käytös. Liikkuessa ylälinja saisi olla parempi. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  NUO ERI, NUK 1, SA, PN 1, SERT, ROP 
1 v 11 kk narttu, jonka turkki ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Karvanlaatu hyvä. Hyvä pää ja ilme. Noukasti, mutta 
tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä häntä. Liikkuu hieman leveästi edestä. Esitetään hyvin. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, NUO ERI, NUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Luusto voisi olla hieman vahvempi. Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Hieman pyöreät silmät. Hyvä 
eturinta. Lyhyt kaula. Hyvä rungon vahvuus. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. 
Hyvä hännän asento. Ei parhaassa turkissa tänään. Hyvä luonne. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good size an type. Good head and expression. Correct mouth. Well angulated front and rear. Good 
forechest. Correct rib cage. Good coat. Moves and shows well. 
Feminiininen, hyvänkokoinen ja –tyyppinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Oikeanlainen suu. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. 
Hyvä eturinta. Oikeanlainen rintakehä. Hyvä turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine head, good bite. Well placed ears and eyes. Good pigmentation. Excellent topline and tailset. Well angulated. Good 
body bones and feet. Good coat texture. Moves well. 
Feminiininen pää, hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä pigmentti. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Hyvin kulmautunut. Hyvä rungon luusto ja käpälät. Hyvä turkin laatu. Liikkuu hyvin. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 y. Correct size. Bones could be stronger. Correct feminine head. Dark brown eyes. Good front & forechest. Could be better 
placed shoulder. Topline could be better. Well set tail. Well arched ribs. Bit upright shoulder blades. Prefer better angulations 
behind and stronger hind quarters. Slightly harsh coat. Could move with better reach in front. 
2 v. Oikean kokoinen. Luusto voisi olla vahvempi. Oikeanlainen narttumainen pää. Tummat ruskeat silmät. Hyvä etuosa & 
eturinta. Lavat voisivat olla paremmin asettuneet. Ylälinja voisi olla parempi. Hyvin asettunut häntä. Hyvin kaareutuneet 
kylkiluut. Hieman pystysuorat lavat. Toivoisin parempia kulmauksia taakse ja vahvempaa takaosaa. Hieman karkea turkki. 
Voisi liikkua pidemmällä askeleella edestä.  
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Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO EH, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin feminiininen narttu. Kaunis tyyppi. Kaunis pää & ilme. Leveä alaleuka, mutta 5 alaetuhammasta. Kaunis ylälinja. Hyvä 
etu & takaosa. Kaunis häntä, hyvä hännänkiinnitys. Kauniissa kunnossa. Pitäisi liikkua paremmin sivulta. (Ei pysynyt ravissa.) 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO ERI, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v 2 kk. Keskivahvalla raajaluustolla esitetty hyväntyyppinen ja sopusuhtainen nuorekas narttu. Hyvät kulmaukset. Tiiviit 
käpälät ja oikeanmallinen rintakehä. Tummasilmäinen feminiininen pää. Riittävän topatut huulet. Riittävän pienet, liikkuvaiset 
korvat. Sopivan pituinen kaula, johon toivoisin enemmän ryhtiä. Edukseen olisi tiiviimpi lanneosa. Kauniisti kaareutuva häntä. 
Tasapainoiset, reippaat liikkeet. Oikeanlaatuinen karvapeite. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Excellent type with good ribcage. Good head. Tailset could be little higher. Good movement. 
2 –vuotias. Erinomainen tyyppi hyvä rintakehä. Hyvä pää. Hännänkiinnitys voisi olla korkeampi. Hyvä liike. 
 
NIKOLI’S CASHMERE 38007/14 narttu 
i. Toyway Xenotero e. Nikoli’s Noune-Titti 
Kasv. Sandberg Hilkka,Liminka  
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, JUN-ERI, JUK-1, SA, PU-2, VARASERT 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Kaunislinjainen, riittäväluustoinen hyvin feminiininen ryhdikäs narttu. Ikäisekseen erinomainen pää. Ilme voisi olla vieläkin 
parempi. Korvien kiinnitys ok. Hyvä runko ja kulmaukset. Saisi seistä tukevammin raajoillaan. Hyvä häntä. Takaraajojen liike 
jää rungon alle. Karva saisi olla silkkisempää. Seisoo hyvin raajoillaan kun saa itse asettaa. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen JUN EH, JUK 2 
13 kk. Hyvin narttumainen, hyväluustoinen, varsin hyvin rakentunut narttu, vielä kovin kesken kehityksen. Hyvä luusto. Kauniit, 
pitkät käpälät. Tarvitsee paremman etuosan rakenteen. Hieman matala hännänkiinnitys, mutta kantaa hyvin. Sievä pää ja ilme. 
Hyvä kuono ja purenta. Vilä kovin korkea etuliike. Hyvä, ryhdikäs sivuaskel. Lupaava karvapeite. Liikkeessä kaunis ylälinja ja 
hännänasento. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
13 months. Feminine. Nice head. Correct ears. Dark eyes. Undershot bite, six and four. Correct in front. Backline must be stronger. Correct 
angulations. Excellent movement. 
13 kuukautta. Narttumainen. Hyvä pää. Oikeanlaiset korvat. Tummat silmät. Alapurenta, kuusi ja neljä. Oikeanlainen edestä. Selkälinjan 
tulisi olla vahvempi. Oikeanlaiset kulmaukset. Erinomainen liike. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI  
Käsiteltävissä 
14  months old. Very nice  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct 
tail set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very nicely. 
14 kuukautta. Erittäin kiva  pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea 
hännän kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin kivasti.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN EH 4 
Käsiteltävissä 
Nice breed type. Good body proportions. Excellent coat quality. Feminine head, of excellent proportions. Good skull. Well 
cushioned foreface. Oriental expression. Dark well-placed eye. Good ear. Front could be stronger, specially in the elbows. 
Good ribs. A little long in loin. Hindangulations could be stronger. Well-set tail. Excellent temperametn, loves to move. 
Movement could be more typical.  
Kiva rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin laatu. Feminiininen pää, jossa erinomaiset mittasuhteet. Hyvä 
kallo. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Itämainen ilme. Tummat silmät hyvällä paikalla. Hyvät korvat. Etuosa voisi olla vahvempi 
etenkin kyynärpäistä. Hyvät kylkiluut. Hieman pitkä lantio. Takakulmaukset voisi olla vahvemmat. Hyvin kiinnittynyt häntä. 
Erinomainen luonne, rakastaa liikkua. Liikkeet voisivat olla tyypillisemmät.  
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, JUN EH, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kovin kevytluustoinen, ilmava narttu. Selvä sukupuolileima, hyvä rungon pituus. Kaunisilmeinen nartun pää, hyvät korvat ja 
silmät, hyvä kuono, kapea alaleuka. 4 alaetuhammasta, hyvä kaula ja selkä, hieman pystyasentoinen korkealla kaarella 
kannettu häntä. Hyvin kulmautunut edestä, takaa niukemmin. Vispaavat etuliikkeet, vielä kovin keskeneräinen. Niukka 
hyvälaatuinen karvapeite, jossa hieman tumppua. 
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Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, NUO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen nuori narttu. Kaunis pää & ilme. Alaleuka pitäisi olla leveämpi. 4 alaetuhammasta. Hyvin kulmautunut edestä & 
takaa. Lyhyt rintalasta. Hyvä häntä, mutta kiinnitys voisi olla parempi. Liikkui suht hyvin kauttaaltaan. 
 
NIKOLI'S NOUNE-TITTI 12717/10 narttu 
i.Toyway Giga-Watti e.Nicoli’s Nam-Isk-Uukkeli 
Kasv. Sandberg Hilkka,Liminka  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO EH 
5 vuotias, iloisesti esiintyvä narttu, jolla selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, mutta leuat voisivat olla 
leveämmät. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä runko, saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hieman 
irtonaisesti kyynärpäistä, jäykästi ja leeästi takaa. Häntäkarvoissa ja hapsuissa villavuutta. Ihastuttava temperamentti. 
 
NIILÄNDER EMMA-LOTTA 50801/11 narttu 
i. Suvijan Samurai e. Miliisin Love-Hot-Ley 
kasv. Ea Jukham, Ylöjärvi 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Well shaped head. Very feminine. Good hare feet. Rather upright on shoulder. Good body, coat and condition. Very superior 
expression in her dark eyes. Smart and stylish on the move. Good topline, tailset and carriage. Pasterns could be firmer. 
Hyvänmuotoinen pää. Erittäin feminiininen. Hyvät jäniksenkäpälät. Melko pysty lapa. Hyvä runko, turkki ja kunto. Erittäin ihana 
ilme hänen tummissa silmissään. Näyttävä ja tyylikäs liikkeessä. Hyvä ylälinja, hännänkiinnitys ja –kanto. Välikämmenet 
voisivat olla kiinteämmät. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Good size. Topline could be a little firmer. Feminine head which needs a little more push in. Good movement . Can be 
firmer in the pasterns. 
4 –vuotias. Hyvä koko. Ylälinja voisi olla hieman kiinteämpi. Feminiininen pää, jonka tarvitsee hieman enemmän täyttyä. Hyvä 
liike. Voisi olla kiinteämmät välikämmenet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL EH 
Lovely head & expression, good mouth. Out of elbows, nicely made body, but ??? longer in loin than I would liky. Good 
quoters. Sound rear movement and towards. Positive side action.  
Ihana pää ja ilme, hyvä suu. Kyynärpäät ulkona. Kivasti muotoutunut runko, mutta  ??? pidempi lanne kuin toivoisin. Hyvät 
kulmaukset. Tasapainoiset taka- ja etuliikkeet. Varmat sivuliikkeet.  
 
NIILÄNDER FRANKLIN 51474/11 uros 
i. Vanessan Preston e.Suvijan Myy 
kasv. Ea Jukham, Ylöjärvi 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI  
Erinomainen tyyppi ja koko. Rodunomaiset mittasuhteet. Maskuliininen pää. Erinomainen pigmentti. Vahva leveä ja syvä 
alaleuka. Pysty lapa. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä runko. Voisi olla 
paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu ryhdikkäästi ja vetävästi, on edukseen liikkeessä. Hyvä karvapeite. Esiintyy 
erinomaisesti. 

 
Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. alter, gut aufgebauter Rüde, korrektes Gebiss, sehr schöner Kopf mit typischem Ausdruck, noch annehmbare 
Winkelungen, sehr schöne Obere- & Unterlinie, in der Bewegung nicht ganz frei mit nicht ganz korrekter Hinterhand.  
Kolmivuotias hyvin rakentunut uros, oikea purenta, erittäin kaunis pää, jossa tyypillinen ilme, vielä hyväksyttävät kulmaukset, 
hyvin kaunis ylä- ja alalinja, liikkeessä ei aivan vapaa, takaosa ei aivan oikea.  
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OHPED DAL CRASH BOOM BANG 15244/14 narttu 
i. Raigomillin Nalle Luppakorva e. Raigomillin Geena Davis 
kasv. Honkanen Miia, Urjala As. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO EH 
Käsiteltävissä 
Good size. Could have larger eyes. Tendency to show her tongue. Could have longer muzzle. Could be more straight topline. 
Good angulation. Accectabale coat. Good movement and character.  
Hyvä koko. Silmät voisivat olla suuremmat. Taipumusta näyttää kieltä. Voisi olla pidempi kuono. Voisi olla suorempi ylälinja. 
Hyvät kulmaukset. Hyväksyttävä turkki. Hyvät liikkeet ja luonne.  
 
OLAZZA AURORA 55498/10 narttu 
i.Vanessan Preston e.Olazza Jazzmine 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Attraktiv champion. Goda proportioner. Feminint huvud och uttryck. Välkroppad och välvinklad. Lite trippiga rörelser. Vacker 
päls. Mycket attityd. 
Viehättävä valio. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. Hieman sipsuttavat liikkeet. Kaunis 
turkki. Paljon asennetta. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Ger ett lång sträckt intryck. Prydligt huvud med stora öron utan behäng. Ljusa ögon. 
Bra bett. Kunde ha starkare pigment. Bra hals. Lång länd. Platt svans. Bra kropp. Goda vinklar. Ej i päls. Ovala tassar. 
Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Antaa pitkänomaisen vaikutelman. Viehättävä pää, jossa suuret korvat 
ilman hapsuja. Vaaleat silmät. Hyvä purenta. Pigmentti voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Pitkä lanne. Litteä häntä. Hyvä 
runko. Hyvät kulmaukset. Ei turkissa. Ovaalit käpälät. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
OLAZZA AVATAR 17368/13 narttu 
i. Arundina Phucee Amba e. Olazza Tiara 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO EH 
Käsiteltävissä  
Feminine, a little too low to the ground. Enough body, excellent head proportions with well placed eyes and ears. Good 
muzzle. Well carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Moves soundly, but could show more energy. 
Acceptable coat.  
Feminiininen, hieman matala. Riittävä runko, erinomaiset pään mittasuhteet sekä hyvin asettuneet silmät ja korvat. Hyvä 
kuono. Hyvin kannettu kaula. Hyväylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu vakaasti, mutta voisi olla 
energisempi. Hyväksyttävä turkki.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
A little low to ground. Feminine head with good expression and excellent ears. Good neck, topline & tail. Excellent feet. Moves 
soundly but is a little busy in the move. 
Hieman matala. Feminiininen pää jossa hyvä ilme ja erinomaiset korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erinomaiset käpälät. 
Liikkuu tasaisesti, mutta liike on vähän kiireinen. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO EH 
Käsiteltävissä  
Wellshaped female. Would like a little more substance. Wellshaped head. Very good pigmentation. Eyes are too wet. 
Wellangulated shoulders. Tight elbows. Level topline. Would like a slightly better angulation in the rear. Movement needs to 
settle.  
Hyvän mallinen narttu. Toivoisin enemmän massaa. Hyvän mallinen pää. Erittäin hyvä pigmentti. Silmät ovat liian märät. Hyvin 
kulmautuneet lavat. Tiiviit kyynärpäät. Tasainen ylälinja. Toivoisin hieman paremmat takakulmaukset. Liikkeiden tulee asettua.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  AVO EH 
Käsiteltävissä 
Very feminine, but a bit low on the legs. Nice heat, but eyes are runnig too much. Beautiful skull and ear set. Correct front legs. 
Nice firm body. Good hind angulations. Perfect coat. Moves sound, but tail carriage would better.  
Erittäin naisellinen, mutta hieman matalaraajainen. Kiva pää, mutta silmät vuotavat liikaa. Kaunis kallo ja korvien kiinnitys. 
Oikeat etujalat. Kiva tiivis runko. Hyvät takakulmaukset. Täydellinen turkki. Liikkuu tasapainoisesti, mutta hännän kanto voisi 
olla parempi.  
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Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Correct bite. Nostrilis open enough but you can hear breathing sound. Good eye & ear set. Short legs. Straight back. Good 
angulation benind. Movement not far reaching enough. Good coat. 
Oikea purenta. Sieraimet ovat riittävän avoimet, mutta silti hengitysääni kuuluu. Hyvät silmät ja korvien asento. Lyhyet jalat. 
Suora selkä. Hyvät takakulmaukset. Liike ei ole riittävän matkaa voittava. Hyvä turkki. 
 
OLAZZA JAZZMINE FIN16863/07 narttu 
i. Olazza Kashmir e. Olazza Q-Luista 
kasv. Maija Perttola, Orimattila 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Vacker veteran. Fin helhet. Feminint huvud och uttryck. Mycket bra haka. Vacker hals och rygg. Välvinklad. Välkroppad men i 
lite högt hull. Trevliga rörelser. Vacker päls. 
Kaunis veteraani. Hyvä kokonaisuus. Feminiininen pää ja ilme. Erittäin hyvä leuka. Kaunis kaula ja selkä. Hyvin kulmautunut. 
Hyvä runko, mutta hieman ylipainoinen. Miellyttävät liikkeet. Kaunis turkki. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VET ERI, VEK 2 
Larger sized feminine bitch. Very good head. Too undershot. Longer in body. Very good front angulations, slightly lacking in 
rear. Moves reasonable well. 
Isokokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Liikaa alapurentaa. Pitkä runko. Erittäin hyvät etukulmaukset, 
takakulmauksia puuttuu hieman. Liikkuu kohtuullisen hyvin. 
 
OLAZZA MARITZA 45795/13 narttu 
i. Olazza Milord e. Olazza Milady  
kasv. Maija Perttola, Orimattila 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Utmärkt proportioner. Feminint huvud. Något runda ögon. Kunde ha mer underkäke. Utmärkt hals, rygg och kropp. 
Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga rörelser. Tillräcklig päls. Trevligt temperament. 
Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää. Hieman pyöreät silmät. Alaleukaa voisi olla enemmän. Erinomainen kaula, selkä 
ja runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat liikkeet. Riittävä turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 4 
Good sized feminine bitch. Has a very good head. Slightly undershot. Correct reach of neck. Very well balanced body. Strong 
topline. Correct tailset. Very good front angulations, slightly lacking rear angulations. Moves very well. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Hieman alapurentaa. Oikea kaulankaari. Erittäin hyvä rungon tasapaino. 
Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etukulmaukset, hieman puutteelliset takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 1 SA PN 4 VASERT 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Smaller in type, feminine head, needs broader underjaw, good front, just a bit longer in body and slightly better let down hocks, 
tailset ok. Movement ok.  
Pienempää tyyppiä, feminiininen pää, tarvitsee leveämmän alaleuan, hyvä etuosa, hieman pidempi runko ja hieman paremmin 
alhaalla olevat kintereet, hännän kiinnitys ok. Liikkeet ok. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva NUO EH, NUK2 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin narttumainen. Erinomainen koko. Kallo hyvin kehittynyt. Kuono-osa ei vielä valmis. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Erinomainen häntä. Vielä kapea rintakehä. Hyvät kulmaukset ja sivuliike. Erinomainen luonne. Hyvä karva 
ikäisekseen. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
21 Monate alte ansprechende Hündin, korrektes Gebiss, typischer Kopf & Ausdruck, gute Vorhand- annehmbare Hinterhand 
Winkelung, gute Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
21 kuukautta vanha lupaava narttu, oikea purenta, tyypillinen pää ja ilme, hyvät etu-, hyväksyttävät takakulmaukset, hyvä ylä- 
ja alalinja, erinomaiset liikkeet.  
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Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, NUO ERI, NUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent balance and proportions. Very well constructed. Skull a little broad but is still feminine with good expression and 
good width and depth to chin. In excellent body condition. Good tail. Very purposefull in move with nice strong rear. Well ribbed 
with short strong loin. 
Erinomainen tasapaino ja mittasuhteet. Hyvä rakenne. Kallo on hieman leveä, mutta silti feminiininen, jossa hyvä ilme ja hyvä 
alaleuan leveys ja syvyys. Erinomaisessa kunnossa. Hyvä häntä. Määrätietoiset liikkeet ja voimakas takaosa. Hyvä luusto 
jossa lyhyt, vahva lanne. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO EH, AVK 4 
Hyvänkokoinen, reippasti esiintyvä, vielä kesken kehityksen oleva. Hyvämuotoinen pää. Riittävät kulmaukset. Oikeat 
mittasuhteet rungossa, jonka tulee vahvistua. Hyvälaatuinen, tänään lyhyt turkki. Oikea-asentoinen häntä. Terveet liikkeet. 
Erinomainen temperamentti. Tarvitsee aikaa. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Kuono voisi olla aavistuksen täyteläisempi. Vahva selkä. Runkoa saa tulla lisää, hyvät raajat ja liikkeet. 
Kantaa hyvin itsensä liikkeessä. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 
Käsiteltävissä  
Elegant bitch, with nice outline. Wellshaped head. Good earset. Strong underjaw. Wellanguled front. Tight elbows. Strong 
topline. Wellshaped rear. Moves with elegance.  
Elegantti narttu, jolla hyvät ääriviivat. Hyvän mallinen pää. Hyvä korvien kiinnitys. Vahva alaleuka. Hyvin kulmautunut edestä.  
Tiiviit kyynärpäät. Vahva ylälinja. Hyvän mallinen takaosa. Liikkuu elegantisti.  
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Well shaped head with good finished foreface. Excellent mouth and pigment. Good lay back of shoulder. In good condition, but 
not in full coat. A little full in eye. Super sound and positive on the move. Good topline. Good reach and side gait profile. 
Hyvänmuotoinen pää, jossa hyvin täyttynyt kuono. Erinomainen suu ja pigmentti. Hyvä viisto lapa. Hyvässä kunnossa, mutta ei 
täydessä turkissa. Hieman suuret silmät. Erittäin terveet ja positiiviset liikkeet. Hyvä ylälinja. Hyvä askelpituus ja sivuprofiili. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Excellent size, good leg length. Good tailset. Correct in feet & shoulder. I would prefer just a little more rear 
angulation. Very good head type. Very good movement, excellent topline. Not in the best coat. 
2 –vuotias. Erinomainen koko, hyvä raajakorkeus. Hyvä hännänkiinnitys. Oikeat käpälät & lapa. Haluaisin hieman enemmän 
takakulmauksia. Erittäin hyvä pääntyyppi. Erittäin hyvä liike, erinomainen ylälinja. Ei parhaassa turkissa. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v 4 kk. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää. Pyöreähköt silmät ja hieman alhaalle asettuneet korvat. Oikea purenta. Hyvä 
rintakehän ja raajojen vahvuus. Turkin laatu oikea. Häntä avoimella kaarella. Niukat takakulmaukset. Liikkuu jäykästi ja 
tehottomasti takaa. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO EH 3 
Nice head & expression, nice width & depth of chin, little round eyes. Good neck & shoulders, body is ok, would like better 
quoters. Sound away & towards. Steady side action.  
Kiva pää ja ilme, kiva leuan leveys ja syvyys, hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja lavat, runko ok, toivoisin paremmat 
kulmaukset. Tasapainoinen edes takas. Vakaat sivuliikkeet.  
 
OLAZZA MIIMIKKO 45796/13 uros 
i. Olazza Milord e. Olazza Milady  
kasv. Maija Perttola, Orimattila 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 2 SA  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice male, masculinen head, eyes could be more oval, all other points are good. Soundly moving dog. Not in the best coats. 
Needs more feathering on the ears.  
Kiva uros, urosmainen pää, silmät voisivat olla ovaalimmat, kaikin puolin muuten hyvä. Tasapainoisesti liikkuva uros. Ei 
parhaassa turkissa. Tarvitsee enemmän hapsuja korviin.  
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Imatra 6.4. Irina Poletaeva NUO ERI, NUK2 
Oikeatyyppinen, urosmainen. Hyvät pään mittasuhteet. Oikea purenta. Hyvä kaula ja selkä. Erinomainen eturinta ja rintakehän 
pituus. Oikein kulmautunut. Liikkuu vapaasti. Hyvä karva ikäisekseen. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 1, SA, PU 4, VASE, VACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
21 Monate alter ansprechender Rüde, korrektes Gebiss, gutes Kinn, typischer Kopf, korrekte Winkelungen, ausgezeichneter 
Stand, korrekte Winkelungen, sehr schöne Obere- und Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf. 
21 kuukautta vanha viehättävä uros, oikea purenta, hyvä leuka, tyypillinen pää, oikeat kulmaukset, erinomainen seisonta, 
oikeat kulmaukset, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet. 

 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI, NUK 2, SA, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical and well-balanced. Good skull. Well-shaped eye. Excellent mouth and teeth. Moderate bone with good topline and 
tailset. Moves well. 
Hyvin tyypillinen ja tasapainoinen. Hyvä kallo. Hyvänmuotoiset silmät. Erinomainen suu ja hampaat. Kohtuullinen luusto, hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO ERI 3 
Käsiteltävissä  
Masculine. Good size and lenght. Should not be heavier. Skull is a little too broad. Good eyes and ears. Excellent muzzle. Well 
carried neck, good tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Free mover. Acceptable coat.  
Urosmainen. Hyvä koko ja pituus. Ei saisi olla raskaampi. Kallo on hieman liian leveä. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen 
kuono. Hyvin kannettu kaula, hyvä häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Vapaat liikkeet. 
Hyväksyttävä turkki. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 2, SA, PU 4, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine dog. Well constructed and in good condition. Would prefer a little smaller. Good length of muzzle with good depth 
and width of chin. Skull a little rounded. Good neck and topline. Would prefer a little more length of leg. Has well constructed 
front and good forechest. Nice strong powerfull rear. Moves well. Is just a little long in body. 
Maskuliininen koira. Hyvä rakenne ja hyvässä kunnossa. Toivoisin olevan hieman pienempi. Hyvä kuonon pituus ja hyvä leuan 
syvyys & leveys. Kallo hieman pyöreä. Hyvä kaula ja ylälinja. Jalat voisivat olla vähän pidemmät. Hyvinmuodostunut etuosa ja 
hyvä eturinta. Hyvä, vahva ja voimakas takaosa. Liikkuu hyvin. Hieman pitkä runko. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO ERI, AVK 1, SA, PU 4, VARASERT 
Hyvänkokoinen uros. Oikeamuotoinen pää. Miellyttävä ilme. Hyvät mittasuhteet ja tasapainoiset kulmaukset. Oikea-asentoinen 
häntä. Hyvälaatuinen turkki. Erinomainen temperamentti ja liikkeet. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Erinomainen hampaisto. Tiivis etuosa. Vahva selkä. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä  
Well balanced typy dog, good type. Good head proportions. Good cushioning on muzzle, good width of muzzle. Well laid 
shoulders. Strong topline. Well shaped hindquarters, correct tailset. Good presentation. Moves well.  
Hyvin tasapainoinen tyypillinen uros, hyvä tyyppi. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin täyttynyt kuono, hyvä kuonon leveys. Hyvin 
asettuneet lavat. Vahva ylälinja. Hyvän malliset takakulmaukset, oikea hännän kiinnitys. Esitetään hyvin. Liikkuu hyvin.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO ERI, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoine, ryhdikäs, terverakenteinen uros, joka ei tänään täydessä karvassa. Urosmainen ilme. Korvahapsut 
puuttuvat. Kauniit silmät, hyvä kuono-osa. Hyvä eturinta, tiiviit kyynärpäät. Sopiva raajaluusto. Kaunis ylälinja ja ryhti. Hyvä 
häntä. Liikkuu oikein. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 1, SA, PU1, SERT, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical head & expression. Correct bite, eyes & ears. Excellent topline. Deep & wide chest. Good movement & angulations. 
Perfect standing. Good texture. 
Tyypillinen pää ja ilme. Oikea purenta, silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. Syvä ja leveä rintakehä. Hyvät liikkeet ja 
kulmaukset. Seisoo täydellisesti. Hyvä karvapeite. 
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Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO EH 
Maskulin hane med långt och lågt intryck. Ok skalle, öron ansättning. Mörka ögon. Fin haka. Fin överlinje och svans. Bra 
bröstkorg och vinklar. Rör sig med fin raskhet. Vacker päls. 
Maskuliininen uros, joka antaa pitkän ja matalan vaikutelman. Ok kallo, korvien kiinnitys. Tummat silmät. Hyvä alaleuka. Hyvä 
ylälinja ja häntä. Hyvä rintakehä ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä reippaudella. Kaunis turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very well muscled. A little full in eye and showed white. Could have better finished foreface, but good mouth. Well laid 
shoulder. Very dark pigment. A very positive and steady on the move. Going well in front and a little close behind. Feet could 
be more typical. A little long in body. 
Erittäin lihaksikas. Hieman suuret silmät ja valkoista näkyy. Voisi olla paremmin täyttynyt kuono, mutta hyvä suu. Hyvin 
asettunut  lapa. Erittäin tumma pigmentti. Erittäin positiivinen ja vakaa liike. Liikkuu hyvin edestä ja hieman ahtaasti takaa. 
Käpälät voisivat olla tyypillisemmät. Hieman pitkä runko. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Excellent head with good dentition. Could have little more chin. Good angulation and leg length. Good movement.  
Ears are little heavy. 
3 –vuotias. Erinomainen pää, hyvä hampaisto. Voisi olla hieman enemmän leukaa. Hyvät kulmaukset  ja raajapituus. Hyvä 
liike. Korvat ovat hieman raskaat. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO EH, AVK1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v 4 kk. Roteva, melko hyvillä mittasuhteilla. Voimakas pää. Pyöreät silmät antavat hämmästyneen ilmeen. Hyvät korvat ja 
purenta. Voimakas rintakehä ja raajat. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Hieman sisäkierteiset etuliikkeet. Melko 
jäykät takaliikkeet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO ERI 2 
Slighty middle down on top skull, good width & depth on chin. Correct bite. Good balance through out. Very strong mover. He 
moves soundly. 
?? hyvä leuan leveys ja syvyys. Oikea purenta. Hyvin tasapainoinen. Erittäin vahva liikkuja. Liikkuu tasapainoisesti.  
 
OLAZZA MILADY 34126/11 narttu 
i.Vanessan Preston e. Olazza Mer-Ce-dez 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, VAK2, SA 
Mycket söt champion. Fina proportioner. Feminint huvud och uttryck. Vinternäsa. Välkroppad och välvinklad. Pigga 
balanserade rörelser. Tillräcklig päls. Trevligt temperament. 
Erittäin suloinen valio. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Talvikirsu. Hyvä runko ja kulmaukset. Reippaat, 
tasapainoiset liikkeet. Riittävä turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine. Good substance. Well constructed. Feminine head with good length muzzle. Excellent ears. Nice eye shape, but 
they could be a shade darker. Enough chin. Good topline. Well ribbed. Good rear. Moves well in profile with lovely carriage. 
Could be a little tidier in front. Would prefer her a little more elegant. 
Feminiininen. Hyvät ääriviivat. Hyvä rakenne. Feminiininen pää jossa riittävän pitkä kuono. Erinomaiset korvat. Hyvä silmien 
muoto, mutta ne voisivat olla tummemmat. Riittävästi alaleukaa. Hyvä luusto. Hyvä takaosa. Liikkuu sivusta hyvin ja kantaa 
itsensä hyvin. Voisi olla tasaisempi edestä. Toivoisin hieman enemmän eleganssia. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VAL ERI, SA 
Hyvänkokoinen, reippasti esiintyvä narttu. Feminiininen pää ja ilme. Riittävät kulmaukset. Hieman pitkä lanne. Melko 
hyväasentoinen häntä. Oikealaatuinen, tänään 
Hieman lyhyt turkki. Terveet liikkeet. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 2, SA, PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoisesti rakentunut narttu. Hyvä pää. Hyvä tiivis etuosa, hyvä eturinta. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin kantaen hyvin 
itsensä. 
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Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI 1 SA PN 2 VARACA 
Käsiteltävissä  
Beautiful bitch with lovely outline. Wellbalanced head with correct expression. Dark oval eyes are a little wet. Strong underjaw. 
Well laid shoulders, good bone. Strong topline. Correct tailset and carriage. Well set hindquarters. Light and elegant 
movement.  
Kaunis narttu ihanilla ääriviivoilla. Hyvin tasapainoinen pää oikealla ilmeellä. Tummat, ovaalit silmät ovat hieman märät. Vahva 
alaleuka. Hyvin asettuneet lavat, hyvä luusto. Vahva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys ja kanto. Hyvin asettuneet 
takakulmaukset.  Kevyet ja elegantit liikkeet. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nice head. Good body, angulations & tail carriage. Elegant movement. Excellent topline. 
Hyvä pää. Hyvä runko, kulmaukset & hännänkanto. Elegantti liike. Erinomainen ylälinja. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Ger en lång sträck intryck. Prydlig huvud. Stora öron utan behäng. Ljusa ögon. Bra 
bett och pigment. Vacker hals. Lång länd. Bra kropp. Valvinklad. Ej i full päls. Ovala tassar. Välgående. Utmärkt temperament. 
Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Antaa pitkänomaisen vaikutelman. Viehättävä pää. Suuret, 
hapsuttomat korvat. Vaaleat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Kaunis kaula. Pitkä lanne. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Ei 
täydessä turkissa. Ovaalit käpälät. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
OLAZZA MILORD 46556/04 uros 
i. Bellezza’s Moh-I-Khan e. Olazza Shalimari 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VET ERI VEK3 SA 
Erinomainen tyyppi ja koko. Maskuliininen kokonaisuus. Selvä uroksen pää. Tummat silmät. Uskomattoman upea suu. Kaunis 
alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Superhyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Vahva runko. Liikkuu 
kauniisti kaikilta osiltaan. Esiintyy ja esitetään upeasti. Ilo katsella iloista veteraania, joka on kunniaksi omistajalleen. Hyvä 
karvapeite. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VET ERI, VEK 1, SA, VSP-VET 
Good sized masculine male. Has a very good head. Correct reach of neck. Slightly longer body. Strong topline. Tailset correct. 
Has very good front and rear angulations. He moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Oikea kaulankaari. Hieman pitkä runko. Vahva ylälinja. Oikea 
hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET ERI 1 SA PU 2 VSP VET 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good masculine head, good teeth, reach of neck, very good overall shape. Front, body, hindquarters, tailset very good. Moved 
well.  
Hyvä urosmainen pää, hyvät hampaat, kaulan ulottuvuus, erittäin hyvä yleismalli. Etuosa, runko, takakulmaukset, hännän 
kiinnitys erittäin hyvät. Liikkuu hyvin.  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva VET ERI, VEK1, SA, PU3, ROP VET 
Upea veteraani. Erinomaiset mittasuhteet. Rodunomainen pää ja ilme. Hyvä purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen 
eturinta. Oikein kulmautunut. Liikkuu erinomaisesti. Erinomainen karva. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
10,5 J. alter kräftiger Rüde, korrektes Gebiss, sehr gute Kopfproportionen, ausdrucksvolle Augen, vorzügliche Winkelungen, 
sehr schöne Obere- & Unterlinie, typischer Bewegungsablauf.  
10,5 vuotias voimakas uros, oikea purenta, erittäin hyvät pään mittasuhteet, ilmeikkäät silmät, erinomaiset kulmaukset, erittäin 
kaunis ylä- ja alalinja, tyypilliset liikkeet.  

 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very pleasing head and expression. Good mouth. Well-finished muzzle. Good forehand with moderate bone. Well-ribbed with 
good topline & tailset. Excellent hind-action. Good coat. 
Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Hyvä suu. Hyvänmuotoinen kuono. Hyvä etuosa jossa kohtuullinen luusto. Hyväluustoinen, 
jossa hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen takaliike. Hyvä turkki. 
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Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  VET ERI 1 SA PU 4 ROP VET 
Käsiteltävissä  
Excellent condition and breed type. Should not be bigger of heavier but is in total balance. Excellent head proportions with 
fantastic teeth and bite. Well carried neck. Good topline and tail. Well angulated free mover. Good coat.  
Erinomainen kunto ja rotutyyppi. Ei saisi olla yhtään isompi tai raskaampi, mutta on täydellisessä tasapainossa. Erinomaiset 
mittasuhteet päässä, jossa upeat hampaat ja purenta. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut vapaa 
liikkuja. Hyvä turkki.  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VET ERI, VEK 1, SA, VSP-VET 
Erittäin hyvin säilynyt 11 v uros. Oikeamuotoinen pää. Tyypillinen ilme. Hyvät kulmaukset. Aavistuksen pitkä lanne. 
Hyväasentoinen häntä. Oikealaatuinen turkki. Esiintyy arvokkaasti. Ikä alkaa hieman näkyä liikkeissä. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET ERI, VEK 1, SA, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Eye well set apart. Would like the head a little deeper. A little too fleshy in the foreface. Nicely developed forechest. Well filled 
body. Nice firm topline with correct tail set. Would like a little more bone. Excellent mover. 
Silmät hyvin asettuneet. Toivoisin että otsapenger olisi syvempi. Hieman liian täyteläinen kuono. Hyvin kehittynyt eturinta. 
Täyteläinen runko. Hyvä, tasainen ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Toivoisin vähän enemmän pituutta jalkoihin. Erinomainen 
liikkuja. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VET ERI 1 SA ROP VET 
Käsiteltävissä  
Balanced dog with proud carriage. Good head proportions. Masculine expression. Dark oval eyes. Well set ears. Well 
developed chest. Good bone. Level topline. Could have slightely more angulation in the rear. Covers the ground well. 
Beautifully presented.  
Tasapainoinen uros ylpeällä ryhdillä. Hyvät pään mittasuhteet. Urosmainen ilme. Tummat, ovaalit silmät. Hyvä korvien 
kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvä luusto. Tasainen ylälinja. Voisi olla hieman enemmän kulmauksia takana. Peittää maata 
hyvin. Kauniisti esitetty. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 2, SA, PU 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa näyttelykunnossa oleva veteraani, joka ryhdikäs ja kauttaaltaan terverakenteinen. Ikä ei näy tässä koirassa. 
Erinomainen runko ja raajat. Vapaat, vaivattomat liikkeet. Riittävä turkki. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 years old. It the best condition. Excellent coat. Powerfull movement. Full of life. Congratulations! 
11 vuotias. Parhaassa kunnossa. Erinomainen turkki. Voimakas liike. Täynnä elämää. Onnittelut! 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI 
11 årig veteran hane med fina proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Vackra, välformade, mörka ögon. Ok nosparti 
och haka. Fin svans. Bra kropp och vinklar. Aningen knutna tassar. Rör sig med fin raskhet och energi. Mycket vacker päls. 
11-vuotias veteraaniuros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Kauniit, hyvänmuotoiset 
tummat silmät. Ok kuono-osa ja alaleuka. Hyvä häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Aavistuksen tiiviit käpälät. Liikkuu hyvällä 
reippaudella ja energialla. Erittäin kaunis turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VET ERI 1 SA  PU 4 ROP VET 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Fabulous 11 year old with the most perfect mouth. Beautiful head and expression. In hard musculine condition and superb 
coat. Excellent pigment with darkest well shaped eye. Excellent mover. Good topline. Ultra typical, a gorgeous dog. 
Upea 11-vuotias, jolla täydellinen suu. Kaunis pää ja ilme. Kovassa lihaskunnossa ja huippu turkki. Erinomainen pigmentti 
tummilla hyvänmuotoisilla silmillä. Erinomainen liikkuja. Hyvä ylälinja. Äärimmäisen tyypikäs, upea uros. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VET ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Nice head. Good muzzle and skull. Correct bite. Nice eyes. Very strong forechest. Correct tail. Good coat. 
Kiva pää. Hyvä kuono ja kallo. Oikea purenta. Kivat silmät. Erittäin vahva eturinta. Oikea häntä. Hyvä turkki. 
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OLAZZA PASHION 57267/09 narttu 
iIngefal's Lilla Lejonet e.Olazza Q-Luisa 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, length & height, feminine head, needs better underjaw, good front & body & hindquarters, back action good, moves 
with drive, front could be tighter.  
Kiva koko, pituus ja korkeus, feminiininen pää, tarvitsee paremman alaleuan, hyvä etuosa, runko ja takakulmukset, hyvä 
takalike, liikkuu draivilla,  etuosa voisi olla tiiviimpi.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
5,5 J. alte kräftige Hündin, noch korrektes Gebiss, typische Augen, gute Ohren, leichtes Zähneblecken bei geschlossenem 
Fang, etwas steil in der Winkelungen, gute Obere- & Unterlinie, steht etwas zu gut im Futter, Bewegung der Körperfülle 
entsprechend.  
5,5 vuotias voimakas narttu, vielä oikea purenta, tyypilliset silmät, hyvät korvat, hampaat näkyvät kuonon ollessa kiinni, 
hieman jyrkät kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, hieman pulskassa kunnossa, ylipaino näkyy liikkeissä.  

 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik full av elegans. Tilltalande huvud. Välburna öron. Litet ljusa ögon. Bra bett och pigment. 
Elegant topline. Särskilt vacker svans. Välkonstruerad. Välvinklat. Ovala tassar med fina penselhår. Mycket välgående. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu täynnä eleganssia. Miellyttävä pää. Hyvin kannetut korvat. Hieman 
vaaleat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Elegantti ylälinja. Erityisen kaunis häntä. Hyvä rakenne. Hyvin kulmautunut. Ovaalit 
käpälät, joissa hyvät hapsut. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
OLAZZA PASHIONATA 57268/09 narttu 
iIngefal's Lilla Lejonet e.Olazza Q-Luisa 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine head & expression. Correct bite. Dark eyes. Good ear set. Enough neck. A bit long back. Deep & wide chest. Good 
angulations & tail carriage. Excellent texture. Moves well. 
Maskuliikinen pää ja ilme. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä korvien asento. Riittävä kaula. Hieman liian pitkä selkä. Syvä 
ja leveä rintakehä. Hyvät kulmaukset ja hännänkanto. Erinomainen karvapeite. Liikkuu hyvin. 
 
OLAZZA SHAMIR 17243/13 uros 
i. Fjordneck True Tibetan e. Olazza Paris 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO ERI, AVK-1, SA, PU-2, SERT 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type. Correct body balance. Lovey head with correct expression. Typical proportions of skull and muzzle. Excellent 
bite. Good neck. Enough strong topline. Excellent ribcage. Good anglulations on both sides. Typical movement. Correct coat, 
enough volume at the moment. Typical temperament. 
Erinomainen tyyppi. Oikea rungon tasapaino. Ihana pää, jossa oikea ilme. Tyypilliset kallon ja kuonon mittasuhteet. 
Erinomainen purenta. Hyvä kaula. Riittävän vahva ylälinja. Erinomainen rintakehä. Hyvät kulmaukset esessä ja takana. 
Tyypilliset liikkeet. Oikea turkki, riittävä määrä tällä hetkellä. Tyypillinen luonne.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen uros. Hyvä uroksen pää. Kauniit silmät. Hieno leveä syvä 
alaleuka. Hampaat voisivat olla suoremmassa rivissä. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla hivenen 
voimakkaampi. Pysty lapa. Hyvä raajaluusto. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Riittävä karvapeite. 
Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI, AVK 2, SA 
Larger sized masculine male. He has a very good head. Slightly too undershot. Sufficient reach of neck. Well balanced body. 
Strong topline. Correct tailset. He has very good front and rear angulations. He moves very well. 
Isokokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Hieman liikaa alapurentaa. Riittävä kaulankaari. Hyvin tasapainoinen 
runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.  
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Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 4 
Kookas. Hieman tuhdissa kunnossa. Oikeat mittasuhteet ja hyvä luusto. Vahva, urosmainen pää. Oikein kiinnittyneet korvat. 
Hyvät silmät. Kapea alaleuka ja etätasainen alaetuhammasrivi. Tilava runko. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 
karva ja häntä. Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI, AVK 1 
Tanakassa kunnossa esitetty uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. tasapainoiset kulmaukset ja hyvä ylälinja. sopiva luuston 
vahvuus. Ilmeikäs pää. Alaetuhampaat kahdessa rivissä. Hyvä eturinta. Runko olisi enemmän edukseen hieman hoikemmassa 
kunnossa. Hyvä takaosa ja häntä. Hyvä turkinlaatu. Ryhdikkäät liikkeet. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2,5 J. alter, kräftiger Rüde, im sehr starken Vorbiss stehen die I in Kulisse, korrekte Augen und Ohren, gute Winkelungen, sehr 
schöne Obere- & Unterlinie, in der Bewegung hinten leicht kuhhessig.  
2,5 vuotias, voimakas uros, jolla voimakkaassa alapurennassa eivät kaikki etuhampaat ole suorassa rivissä. Oikeat silmät ja 
korvat, hyvät kulmaukset. Hyvin kaunis ylä- ja alalinja, liikkeessä hieman kinnerahdas.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI, AVK 1, SA, PU 2, SERT, FI MVA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2,5 years. Correct size & proportions. Very beautiful type, very beautiful head, correct bite, nice strong neck. A bit open in front 
legs. Very nice strong back legs, excellent topline. Tail well set & carried. Free mover. 
2,5 vuotias. Oikean kokoinen ja oikeat mittasuhteet. Hyvin kaunis tyyppi, hyvin kaunis pää, oikea purenta, hyvä vahva niska. 
Hieman löysät kyynärpäät. Hyvät vahvat takajalat, erinomainen ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 2, SA, PU 2, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent outline. Very well construction with good balance. Skull is a little flat and round. Could use his ear better. Excellent 
width to chin. Good front with forechest. Good topline. Good rear.  Moves very well in profile. Is sound. Just wish his coat layed 
a little flatter as it makes hin look a little low. 
Erinomaiset ääriviivat. Hyvä rakenne ja hyvin tasapainoinen. Kallo on hieman litteä ja pyöreä. Voisi käyttää korviaan 
enemmän. Erinomainen alaleuan leveys. Hyvä etuosa ja eturinta. Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin sivusta. Tasainen 
liike. Toivoisin turkin laskeutuvan paremmin, koska se saa näyttämään hieman matalalta. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Oikeamuotoinen pää. Vahva selkä, tiivis etuosa. Hyvät takaraajat. Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB VSP 
Käsiteltävissä  
Quality dog. Good overall balance. Pleasing head. Good pigmentation. Strong underjaw. Well laid shoulders. Topline could be 
stronger. Well shaped hindquarters. Good tailset. Moves very well.  
Laadukas uros. Hyvä tasapaino kaikin puolin. Miellyttävä pää. Hyvä pigmentti. Vahva alaleuka. Hyvin asettuneet lavat. Ylälinja 
voisi olla vahvempi. Hyvän malliset takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, urosmainen. Kaunis ryhti. Oikea ilme rodulle. Etuosa voisi olla aavistuksen kiinteämpi. Erinomainen 
raajaluusto tähän kokoon. Hyvä suora selkä. Kaunis häntä. Liikkuu sivulta hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Maskulin hane. Aningen låg. Välformad skalle. Välansatta öron. Vackra, mörka, välformade ögon. Ok haka. Bra svans, kropp 
och vinklar. Bra tassar. Rör sig med fin raskhet men kunde ha mer energi. Vacker päls. 
Maskuliininen uros. Aavistuksen matala. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Kauniit, tummat, hyvänmuotoiset 
silmät. Ok alaleuka. Hyvä häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä reippaudella, mutta energiaa voisi olla 
enemmän. Kaunis turkki. 
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OLAZZA SHARMING 17240/13 narttu 
i. Fjordneck True Tibetan e. Olazza Paris 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO ERI 2  
Käsiteltävissä  
Feminine, of good size and lenght. Good body. Well balanced head. Acceptable ears, good eyes. Good stop. Excellent muzzle. 
Well carried neck, acceptable topline, good tail. Well angulated front, hindquarters could be better angulated. Good bones and 
feet. Good coat. Free movement.  
Feminiininen, hyvä koko ja pituus. Hyvä runko. Hyvin tasapainoinen pää. Hyväksyttävät korvat, hyvät silmät. Hyvä otsapenger. 
Erinomainen kuono. Hyvin kannettu kaula, hyväksyttävä ylälinja, hyvä häntä. Hyvät kumaukset edessä, takakulmaukset 
voisivat olla paremmat. Hyvä luusto ja tassut. Hyvä turkki. Vapaat liikkeet.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
A little unsettled. Nice dark eye. Ears ok, but a little heavy. A little long in body. good tail. Front movement could be tidier. 
Lowers herself on the move, lacks elegance. 
Hieman rauhaton. Hyvät tummat silmät. Korvat ok, mutta hieman raskaat. Hieman pitkä runko. Hyvä häntä. Etuliike voisi olla 
tasaisempi. Madaltaa itsensä liikkeessä, eleganssi puuttuu. 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 4 SA 
Käsiteltävissä  
Good breed type. Well balanced feminine head with lovely expression. Well laid shoulders. Tight elbows. Adequate bone, 
correct feet. Strong topline. Good tailset and carriage. Hock low to the ground. Truly an elegant mover.  
Hyvä rotutyyppi. Hyvin tasapainoinen feminiininen pää ihanalla ilmeellä. Hyvin asettuneet lavat. Tiiviit kyynärpäät. Riittävä 
luusto, oikeat tassut. Vahva ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Matalat kintereet. Todella elegantti liikkuja. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO EH 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Feminine, nice size. But too low in leg and too long in body. Nicely shaped head. Lovely rich muzzle with excellent chin. Ears 
could be set higher. Moderately long neck. Topline could be stronger and tailset higher. Good forechest. Nice bone and feet. 
Moderately angulated both ends. Moves effortless and could have better frame from moving side. 
Narttumainen, hyvä koko. Liian matalaraajainen ja pitkärunkoinen. Miellyttävän muotoinen pää. Ihana runsas kuono 
erinomaisilla leuoilla. Korvat voisivat olla korkeammalle kiinnittyneet. Kohtuullisen pitkä kaula. Ylälinja voisi olla vahvempi ja 
hännänkiinnitys korkeammalla. Hyvä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 
vaivattomasti ja voisi omata paremman siluetin sivuliikkeissä. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO EH 
Käsiteltävissä 
Feminine bitch, nice size but eys must be bigger. Underjaw is too narrow and bite is very uneven. Perfect skull. Very loose in 
elbows. Moves nice behind, loose in front from the elbows. Acceptable tail carriage.  
Naisellinen narttu, mutta silmät pitäisi olla isommat. Alaleuka on liian kapea ja purenta epäsäännöllinen. Täydellinen kallo. 
Hyvin löysät kyynärät. Liikkuu kivasti takaa, löysästi kyynärpäistä edestä. Hyväksyttävä hännän kanto.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nice expression. Crowded teeth. Dark eyes. Good topline. Good angulations. Moves well. Good tail carriage. For this breed on 
typical shy. So only very good. 
Hyvä ilme. Ahtaat hampaat. Tummat silmät. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä hännänkato. Epätavallisen 
ujo tälle rodulle. Siksi vain erittäin hyvä. 
 
OLAZZA TAIGA 45644/08 narttu 
i. Arundina Bogo Bo-Khyi e. Olazza Q-Luisa 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila om. Taajamo Jenna, Tampere 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Mycket söt och feminint. Utmärkta proportioner. Litet nätt huvud. Något stora ögon. Bra hals. Något spänd rygg. Bröstkorgen 
är lite smal. Utmärkta vinklar. Fina tassar. Något lågt ansatt svans. Pigga rörelser. Trevligt temperament. 
Erittäin suloinen ja feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Pieni, sievä pää. Hieman suuret silmät. Hyvä kaula. Hieman 
jännittynyt selkä. Hieman kapea rintakehä. Erinomaiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hieman matalalle kiinnittynyt häntä. 
Reippaat liikkeet. Miellyttävä luonne. 
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OLAZZA TZARINA 40154/13 narttu 
I. Olazza Milord E. Olazza Aurora  
Kasv. Maija Perttola Orimattila 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI, AVK4, SA 
Tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Sött, feminint huvud. Utmärkt bett. Vinternäsa. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad 
och välvinklad. Fina tassar. Pigga, typiska rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Suloinen, feminiininen pää. Erinomainen purenta. Talvikirsu. Erinomainen 
kaula ja selkä. Hyvä runko ja hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Reippaat, tyypilliset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI, AVK 2, SA 
Good sized very feminine bitch. Has excellent head and expression. Slightly too undershot. Correct reach of neck. Well 
balanced body. Strong topline and correct tailset. Very good front and rear angulations. Moves well. 
Hyväkokoinen, hyvin feminiininen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Hieman liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Hyvin 
tasapainoinen runko. Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good feminine head, front body, topline good, could be better let down in hindquarters, good tailset, very showy in standing 
and in moving, front action could be firmer.  
Hyvä feminiininen pää, eturunko, ylälinja hyvät, kintereet voisivat olla paremmin alhaalla, hyvä hännän kiinnitys, erittäin 
näyttävä seistessä ja liikkeessä, etuliikkeet voisivat olla tiiviimmät.  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva AVO ERI, AVK1, SA, PN1, SERT, ROP 
Kaunis nuori narttu. Ihannekokoinen. Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen kaula, ylälinja ja 
häntä. Hyvä eturinta ikäisekseen. Erinomaiset kulmaukset. Upea liike. Oikea karvan laatu. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 1, SA, PN 1, SERT, CACIB, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2 J. alte, feminine Hündin, korrektes Gebiss, hübscher Kopf von guten Proportionen, noch gute Winkelungen, sehr schöne 
Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Kaksivuotias feminiininen narttu, oikea purenta, sievä pää, jossa hyvät mittasuhteet, vielä hyvät kulmaukset, erittäin kaunis ylä- 
ja alalinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI, NUK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty head & expression. Very feminine. Keen & alert with a good forehand. Well-ribbed body. Nicely plumed tail. Sound both 
coming and going. Shown in excellent condition. 
Kaunis pää ja ilme. Hyvin feminiininen. Innokas ja valpas, hyvä etuosa. Hyväluustoinen runko. Kaunis, tuuhea häntä. Tasainen 
molempiin suuntiin. Esitetään erinomaisessa kunnossa. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  AVO EH 4 
Käsiteltävissä  
Feminine, acceptable size, good lenght. Enough body. Well balanced head with high set ears, good eyes. Good stop. Good 
lenght and wiz for the muzzle. Acceptable underjaw. Well carried neck. Good topline and tail. Enough angulation in front and 
rear. Good bones and feet. Moves with enough drive, acceptable stability. The coat could be in better condition.  
Feminiininen, hyväksyttävä koko, hyvä pituus. Riittävä runko. Hyvin tasapainoinen pää jossa korkealle kiinnittyneet korvat, 
hyvä silmät. Hyvä otsapenger. Hyvä pituus ja ? kuonossa. Hyväksyttävä alaleuka. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Riittävät kulmaukset edessä ja takana.  
Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu riittävällä draivilla, hyväksyttävällä vakaudella. Turkki voisi olla paremmassa kunnossa.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 1, SA, SERT, CACIB, FI MVA, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent outline & proportions. Beautiful head expression and excellent ears with lift. Good length of muzzle with good depth 
and width. Good neck. Excellent topline and tail. Excellent coat texture. Well balanced construction with lovely free sound 
movement. 
Erinomaiset ääriviivat ja mittasuhteet. Kaunis pään ilme ja erinomaiset korvat joissa nostetta. Hyvä kuonon pituus, jossa hyvä 
syvyys ja leveys. Hyvä kaula. Erinomainen ylälinja ja häntä. Erinomainen turkinlaatu. Tasapainoinen rakenne, jossa hyvä 
tasainen liike. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VAL ERI, VAK 3, SA 
Hyvänkokoinen, ryhdikäs narttu. Oikeamuotoinen pää. Miellyttävä ilme. Hyvät mittasuhteet ja kulmaukset. Oikea-asentoinen 
häntä. Hyvälaatuinen turkki. Terveet liikkeet. 
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Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pieni pää, jossa oikea ilme. Vahva selkä. Oikea-asentoiset raajat. Liikkuu hyvin. Hyvä turkinlaatu. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin narttumainen, sopivan kokoinen. Kokoon nähden sopivan pieni pää. Priimapigmentti. Ihastuttava ilme. Terverakenteinen, 
hyvärunkoinen. Raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Hyvä häntä ja hapsut. Hyvä ryhti. Vapaat liikkeet. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VAL ERI, VAK 2, SA, PN 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
In all parts excellent female. Typical expression. Elegant movement. Good texture. 
Kaikilta osin erinomainen narttu. Tyypillinen ilme. Elegantti liike. Hyvä karvapeite. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI, SA 
Mycket god typ och helhet. Prydligt huvud. Välburna öron. Litet ljusa ögon. Bra bett och pigment. Utmärkt hals. Ostabila rygg. 
Välburen svans. Bra kropp. Goda vinklar. Ovala tassar. Päls ej i full blom. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Viehättävä pää. Hyvin kannetut korvat. Hieman vaaleat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. 
Erinomainen kaula. Epävakaa selkä. Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Ovaalit käpälät. Ei täydessä 
turkissa. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA PN 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful eye, head and expression. Excellent mouth. Good dark pigment. So well conformed all throuhg. In excellent coat 
condition. Super mover with excellent reach in side gait. Lovely size and type. Excellent topline and balance. Very lovely. 
Kauniit silmät, pää ja ilme. Erinomainen suu. Hyvä tumma pigmentti. Erittäin hyvin rakentunut kokonaisuus. Erinomaisessa 
turkin kunnossa. Upea liike, jossa erinomainen sivuaskelpituus. Ihana koko ja tyyppi. Erinomainen ylälinja ja tasapaino. Erittäin 
ihastuttava. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 4 SA  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Good size & proportions. Good correct coat texture. Good leg length. Feminine head. Excellent dentition. Correct 
movement. Good topline. Could have a little more finish in muzzle. 
2 –vuotias. Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä oikea turkinlaatu. Hyvä raajakorkeus. Feminiininen pää. Erinomainen hampaisto. 
Oikea liike. Hyvä ylälinja. Kuono voisi olla hieman enemmän täyttynyt. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK1, SA, PN1, CACIB, ROP, HW15 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2v. Erittäin kaunis. Mittasuhteiltaan täydellinen. Kaunis pää, silmät, korvat. Oikea purenta. Erinomainen rintakehä, raajat ja 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Sisäkierteiset etuliikkeet. Napakat askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL ERI 2 SA  
Lovely head & expression, correct width & depth of chin. Good front & rear angulation. Nice body. Good, sound, positive 
mevement. 
In best bitch competition 5885 movement was better. 
Ihana pää ja ilme, oikea leuan levey ja syvyys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Kiva runko. Hyvät, tasapainoiset, varmat liikkeet.  
Paras narttu kilpailussa 5885 liikkeet olivat paremmat 
 
ONNENARKIN NOPSAJALKA 45259/14 uros 
i. Chrystalbeach Caesar e. Chrystal Mountain Thang Po Byiu 
Kasv. Pajala Miia-Riikka, Oulainen  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI JUK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
11 months. Excellent type. Very nice head. Correct bite. Good in chest, deep. Correct in front. Excellent topline. Correct tailsetting. Strong 
bones. Coat is not in show condition. Correct movement. 
11 kuukautta. Erinomainen tyypiltään. Todella hyvä pää. Oikeanlainen purenta. Hyvä rinnasta, syvä. Oikeanlainen edestä. Erinomainen 
ylälinja. Oikeanlainen hännänkiinnitys. Vahvat luut. Turkki ei ole näyttely kunnossa. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI 2 SA  
Käsiteltävissä 
11 months old. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. Good front and rear 
angulation. Excellent coat quality. Moves very well.  
11 kuukautta. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. 
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Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN EH 
Hyväntyyppinen, nuori uros. Oikeat mittasuhteet. Aavistuksen matalalle kiinnittyneet korvat. Etuosa saisi olla paremmin 
kulmautunut ja kyynärpäät rungonmyötäisemmät. Kapea etuosa. Ja ulospäin kääntyvät käpälät, pehmeät välikämmenet. Tiivis 
runko. Hieman pysty lantio. Liikkuu löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu. 
 
ONNENARKIN TOIVOATÄYNNÄ 51674/12 uros 
i.Chrystalbeach Caesar e. Thamire's Timitra 
Kasv. Pajala Miia-Riikka, Oulainen  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI AVK2 SA  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Excellent type. Undershot bite. Black nose. Good in chest and front. Correct tailsetting. Correct backline. Very good movement. 
2 vuotta. Erinomainen tyypiltään. Alapurenta. Musta kirsu. Hyvä rinta ja edestä. Oikeanlainen hännänkiinnitys. Oikeanlainen selkälinja. 
Todella hyvät liikkeet. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI 2 SA PU 4 VASERT 
Käsiteltävissä 
2 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
2 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO EH 
Hieman pitkärunkoinen uros, jolla vahva pää. Hyvät silmät ja korvat. Hieman etuasentoiset lavat. Pehmeät välikämmenet. 
Hyvä runko ja hännänkiinnitys. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. Esiintyy hyvin. 
 
ONNENTASSUN ARTTURI 24410/08 
i.Ziestan Jimmie e. Satatassun Carmenciza 
Kasv. Tilaeus Mervi Lohja  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen uros. Vahva uroksen pä. Aavistuksen pyöreät silmät. Toivoisin paremman 
kirsupigmentin. Reilu alapurenta. Kaunis vahva alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävästi kulmautunut edestä ja 
takaa. Hieman karkea ja epäsiistin näköinen karvapeite. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, tosin laiskasti tänään. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
7 år. Kraftfull på den stora sidan. Maskulint vackert huvud. Bra pigment. Sund i konstruktionen med lagom hals. Stark rygg. 
Lite tung i rörelserna. Riklig päls. Vacker svans. Fin silhuett. 
7 vuotias. Vahva suuremman puoleinen. Maskuliininen kaunis pää. Hyvä pigmentti. Terve rakenne riittävällä kaulalla. Vahva 
selkä. Hieman raskas liikkeessä. Hyvässä turkissa. Kaunis häntä, Kaunis silhuetti. 
 
ONNENTASSUN CHARLOTTE  17111/11 narttu 
i.Tor Oskan Engelbrekt e.Satatassun Garmencitza 
Kasv. Tilaeus Mervi Lohja  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopiva koko, hyvät mittasuhteet. Hyvä kokonaisuuteen sopiva pää. Vahva selkä. Hyvin kulmautuneet raajat, joilla liikkuu hyvin. 
Rauhallinen luonne. 
 
ONNENTASSUN G-MIES 59139/12 uros 
i. Tor Oskan Engelbrekt e. Onnentassun Via Princess 
kasv. Lehtonen Mervi, Lohja 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI   
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Starker Hund. Korrektes Gebiss. Gut getragene Ohren. Etwas zusammenlaufende vordere Gliedmasse. Typisches Haarkleid.   
Voimakas uros. Oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Hieman huolimaton edestä. Tyypillinen turkki.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman raskas ja jo turhan kookas pää. Kuono-osassa poimuja. Hyvä hampaisto. Vahva selkä. Riittävästi runkoa. Hyvin 
kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvin silloin kun haluaa. 
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Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog. Headsize could be smaller to size od dog. Beautiful mouth. Enough muzzle. Very nice, small ears. Strongly 
built with exc. muscles throughont. Good tailset on. Rather long in hock. Rising topline on move. 
Maskuliininen uros. Pään koko voisi olla pienempi koiran kokoon nähden. Kaunis suu. Tarpeeksi kuonoa. Todella hienot, pienet 
korvat. Vahva rakenne erinomaisilla lihaksilla. Hyvä hännän kiinnitys.  
 
ONNENTASSUN GUNNAR 59138/12 uros 
i. Tor Oskan Engelbrekt e. Onnentassun Via Princess 
kasv. Lehtonen Mervi, Lohja 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good skull and eye. Mouth is almost a scissor bite. Shows his tongue when relaxed. Could be firmer in front. Roaches topline 
slightly. Good hind-action. Very good coat texture. 
Hyvä kallo ja silmät. Lähes saksipurenta. Näyttää lepoasennossa kieltään. Voisi olla kiinteämpi edestä. Selkälinja on vähän 
köyry. Hyvä takaliike. Erittäin hyvä turkinlaatu. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI 
2 years. Correct type. Typical head. Level bite. Good eye. Well set ears and tail. Well size and proportions. Quality coat. 
Excellent in movement. Well presented. 
2 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Tasapurenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja mittasuhteet. 
Laadukas turkki. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  AVO H 
Nice size dog. A little shy today. Nice size muscle. Good head. Incorrect bite. Sohwing tongue. Good chest. Nice front. Lovely 
coat. Moved well.  
Kivan kokoinen uros. Hieman ujo tänään. Kivan kokoinen kuono. Hyvä pää. Väärä purenta. Kieli näkyy. Hyvä rinta. Kiva 
etuosa. Ihana turkki. Liikkuu hyvin.  
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Keskikokoinen, vähän hieman liian raskas. Urosmainen pää, tummat silmät. Vähän vino alaleuka. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvä luusto ja karvanlaatu. Oikea temperamentti. Liikkuu reippaasti, hieman löysästi 
takaa. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Eturaajoissa ulkokierteisyyttä. Hyvät 
takaraajat. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin. Koira näyttää kieltä suun ollessa kiinni. 
 
ONNENTASSUN VIA EVERT FI22110/12 uros 
i. Ziestan Tin Tin e. Satatassun Via Madame 
kasv. Lehtonen Mervi, Lohja 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Sopivan kokoinen, erittäin hyväntyyppinen uros. Sopivan kokoinen kallo. Pyöreät ja ulkonevat silmät. Ajoittain näkyvät 
valkuaiset häiritsevät ilmettä. Hyvä purenta. Pitkä lanneosa. Jyrkkä lantio ja alhainen hännänkiinnitys. Riittävästi kulmautunut 
edestä ja takaa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, turhan ponnettomasti sivulta. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 3 SA 
En attraktiv nästan svart. Vackert huvud. Ögonen kunde vara mörkare, vackra öron, passande benstomme. Fin silhuett med 
vackra tassar som är pälsförsedda mellan tårna. Utmärkt pälsstruktur. Trevligt temperament. 
Viehättävä melkein musta. Kaunis pää. Silmät voisivat olla tummemmat, kauniit korvat, sopiva luusto. Kaunis silhuetti kauniilla 
käpälillä joissa on karvaa varpaiden välissä. Erinomainen karvanlaatu. Hyvä luonne. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO H 
Hyväkokoinen, erittäin vahva, turhan pitkärunkoinen. Hyvä päänmalli.Vaaleat, pyöreät silmät. Hyvä kaula. Selkä saisi olla 
suorempi. Vahva runko ja luusto. Pitkä lanne. Hyrkkä lantio ja matala hännänkiinnitys. Takaliike saisi olla tehokkaampi. 
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ONNENTASSUN VIA LA FANTASIA FI29445/14 narttu 
i. Tor Oskan Engelbrekt e. Onnentassun Via Madame 
kasv. Lehtonen Mervi, Lohja 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty feminine. Dark expressive eye. Good blund muzzle with good dentition. Stands a little wide in front. Good topline & 
tailset. Still needs to develop in body. Sound both ways. 
Hyvin feminiininen. Tummat ilmeikkäät silmät. Hyvä tylppä kuono ja hyvä hampaisto. Seisoo hieman leveästi edestä. Hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Rungon tulee vielä kehittyä. Liikkuu tasaisesti molempiin suuntiin. 
 
ONNENTASSUN VIA LA FAYETTE FI29446/14 narttu 
i. Tor Oskan Engelbrekt e. Onnentassun Via Madame 
kasv. Lehtonen Mervi, Lohja 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen hyvänkokoinen juniori. Hieman pitkä lanne, hyvä häntä. Lavat saisivat olla viistommat. Hyvä runko. Hyvät tassut. 
Pyöreät silmät. Hyvä kallo ja korvat. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Taka-askel jää rungon alle ja löysyyttä vielä edessä. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI, JUK 3 
Sievä juniorinarttu, jolla erittäin hyvät mittasuheet. Kallo saa vielä täyteläistyä ohimoiltaan. Hyvät korvat ja silmät. Hieman pitkä 
kapea alaleuka. Eturinta saa täyteläisyä ja etuliikkeet vakaantua. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä takaosa. Ei tänään turkissaan. 
Esiintyy hienosti. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year, prefer to be stronger, feminine head. Correct bite. Well developed chest, straight front legs. Good angulation in back 
legs. Correct topline. Tail well set & carried. Correct movement. 
1 vuotias, tulisi olla vahvempi, feminiininen pää. Oikea purenta. Hyvinkehittynyt rintakehä, suorat etujalat. Hyvät 
takakulmaukset. Oikea ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Oikea liike. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi JUN ERI 1 SA 
Tilltalande junior. Utmärkt könsprägel. Fint uttryck. Välplacerade öron. Fina ögon. Tillräckligt nosparti. Läpparna kunde sluta 
tätare. Vackra tänder på rad. Behöver ännu en del natrurlig utveckling framför allt i fronten. Fin överlinje. Välburen svans. 
Trevliga rörelser från sidan. Behöver bli stabilare i handlovar. Härlig attityd. 
Miellyttävä juniori. Erinomainen sukupuolileima. Kaunis ilme. Hyvin asettuneet korvat. Hienot silmät. Riittävä kuono-osa. 
Huulet voisivat olla tiiviimmät. Kauniit hampaat rivissä. Tarvitsee vielä luonnollista kehitystä varsinkin edestä.  Kaunis ylälinja. 
Hyvin kannettu häntä. Mukavat liikkeet sivusta. Ranteiden tulisi vakiintua. Ihana asenne. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Eleganttinen nuori juniorinarttu, jolla hyvä narttumainen pää. Oikea ilme. Hyvä selkälinja ja häntä. Riittävä rintakehä. Hyvä 
luusto, mutta vielä hieman löysät ranteet. Saisi olla hieman enemmän karvaa. Hyvä temperamentti. Liikkuu riittävästi, mutta 
hieman lyhyellä askeleella takaa. Tarvitsee aikaa. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä. Hyväasentoiset raajat, hyvä häntä. Niukassa turkissa. Liikkuu hyvin. 
 
PAGODAMÄEN ALNUS-LEPPÄ 59667/11 uros 
i. Saseran Lorent e. Tulilinnun Design Girl 
Kasv. Anna Maija Anttalainen  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice sized dog, head masculine, needs wider under jaw. Reach of neck, shoulder ok. Turns his feet outwards which spoils his 
front movement. Body, topline, hindquartes ok.  
Kivan kokoinen uros, maskuliinien pää, tarvitsisi leveämmän alaleuan. Kaulan ulottuvuus ja lavat ok. Kääntää tassujaan ulos, 
mikä pilaa etuliikkeet. Runko, ylälinja ja takakulmaukset ok.  
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO EH, AVK 4 
Hyvänkokoinen, hieman pitkärunkoinen. Vahva, hieman pyöristynyt kallo. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta saisi olla vahvempi ja 
rintakehä pidempi. Pitkä lanne. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Varsin hyvät liikkeet. 
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Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Strong head. Dark eyes & good ear set. Too much undershot. Nice topline. Too round scull. Long back. Good angulations. 
Good tail carriage. Correct movement & texture. 
Vahva pää. Tummat silmät ja hyvä korvien asento. Liian iso alapurenta. Hyvä ylälinja. Liian pyöreä kallo. Pitkä selkä. Hyvät 
kulmaukset. Hyvä hännänkanto. Oikeat liikkeet ja karvapeite. 
 
PAGODAMÄEN CALYPSONEIDONKENKÄ 43243/10 narttu 
i.Saseran Lorent e.Gaifridin Unikki 
Kasv. Anna-Maija Anttalainen   
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Feminine head, good reach of neck, nice topline, front is ok, movement could be firmer, in good body. Front action should 
improve.  
Feminiininen pää, hyvä kauluan ulottuvuus, kiva ylälinja, etuosa ok, liikkeet voisivat olla tiiviimmät, hyvä runko. Etuliikkeide 
tulisi parantua.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminine head. Dark eyes. Short muzzle & no correct bite. Teeth incisivi crossing. Good angulation. Good coat. Moves well. 
Feminiininen pää. Tummat silmät. Lyhyt kuono & purenta ei ole oikea. Etuhampaat ristissä. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki. 
Liikkuu hyvin. 
 
PAGODAMÄEN IRIS-KURJENMIEKKA  12284/14 narttu 
i. Pagodamäen Alnus-Leppä e. Gaifridin Unikki 
kasv. Anna-Maija Anttalainen 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice overall general outline, femin. head but needs wider underjaw. Good front, like the shoulder longer, hindquarters ok, 
needs more ring training to improve the movement.  
Kiva yleislinjat kaikinpuolin, feminiininen pää, mutta tarvitsee leveämmän alaleuan. Hyvä etuosa, lapa voisi olla pidempi, 
takakulmaukset ok, tarvitsee kehätreenausta, jotta liikkeet paranisivat.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typival expression. Correct bite. Dark eyes. Correct topline, chest & angulations. Good tail carriage. Good texture. Moves well. 
Tyypillinen ilme. Oikea purenta. Tummat silmät. Oikea ylälinja, rintakehä ja kulmaukset. Hyvä hännänkato. Hyvä karvapeite. 
Liikkuu hyvin. 
 
PANDAZOMAN SAKURA SAFIR 30067/15 narttu 
i. Fjordneck Blue Lionhearted e. Pikkeliinan Oo La Laa 
kasv. Sirpa Pihamaa, Karilanmaa 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK- 
5 månader tik med utmärkta proportioner. Ännu något rund i sin skalle. Väl ansatta öron. Mörka, välformade ögon. Ok haka. 
Fin överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Rör sig med fint, raskt steg. Bra päls. Mycket trevligt temperament. 
5 kk narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vielä hieman pyöreä kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. 
Ok alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Hyvä turkki. 
Erittäin miellyttävä luonne. 
 
PEKDORO’S DOMINICA 12400/01 narttu 
i.Bellezza’s Sha-Mu-Rai e.Pekdoro’s Amiina 
kasv. Kolppanen Susanna, Lohtaja  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VET EH, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivankokoinen ja mittasuhteiltaan rodunomainen 14-vuotias veteraaninarttu. Sopivankokoinen kallo, hivenen pienet korvat, 
kauniit silmät. Kuono-osa saisi olla hivenen lyhyempi, täysi purenta, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla 
voimakkaampi. Pysty lapa, kevyt runko. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu ikäisekseen reippaasti hyvällä taka-askeleella. 
Nostelee etujalkoja liikkeessä. Oikeanlaatuinen, mutta melko niukka karvapeite. Rauhallinen esiintyminen. Kerrassaan virkeä 
vanhus. 
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Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VET EH 
Hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu. Hieman kevyet korvat. Pyöreähkö kallo. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja 
takaa. Hyvä runko. Hyvä karva. Liikkuu hieman jäykästi takaa. Hyvä luonne. 
 
PEKDORO'S VA-DELMA FI52592/14 narttu 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Pekdoro's Ro-Sita 
kasv. Kolppanen Susanna. Lohtaja 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  PEK 2, KP 
7 kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Kaunis, narttumainen pää. Hyvä kuono-osa. Oikea ilme. Vahva, suora selkä. Oikea 
hännänkiinnitys. Hyvä luusto. Ikäisekseen erittäin hyvä karvanlaatu. Liikkuu reippaasti, saisi olla vähän enemmän 
työntövoimaa takana. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä kokoinen, mittasuhteiltaan oikea narttupentu. Oikeankokoinen pää, hyvät korvat. Tummat oikeanmuotoiset silmät, hyvä 
pigmentti. Oikea purenta, mutta alaleuka voisi olla voimakkaampi ja syvempi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Pysty lapa ja 
olkavarsi, sopiva raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut takaosa. Liikkuu ikäisekseen hyvin reippaasti ja hyvällä askeleella. 
Pohjavilla vielä kovin niukka, mutta oikealaatuinen karvapeite. Ihana luonne. 
 
PEKDORO'S VIL-JAMI FI52591/14 uros 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Pekdoro's Ro-Sita 
kasv. Kolppanen Susanna. Lohtaja 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, PEN 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 months. Very nice type, excellent expression. Very nice developed chest, a bit open in front legs. Correct angulation in back 
legs, correct topline. Tail well set & carried. Free movement. Needs more training. 
8 kuukautta. Oikein hyvän tyyppinen, erinomainen ilme. Oikein hyvin kehittynyt rintakehä, etujalat hieman leveät. Oikeat 
takakulmaukset, oikea ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Vapaa liike. Tarvitsee lisää harjoitusta. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeanmuotoinen, aavistuksen raskas pää. Vahva selkä. Oikea-asentoiset, vahvaluiset raajat. Hyvä hännän asento. Liikkuu 
hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 2 SA  
Käsiteltävissä 
Good size. Well shaped head. Excellent dark eye. Good stop. Accectable bite. Good neck. Straight back. Excellent forechest 
and angulation. Good bone. Good coat texture. Moves freely. Good character.  
Hyvä koko. Hyvän mallinen pää. Erinomaiset tummat silmät. Hyvä otsapenger. Hyväksyttävä purenta. Hyvä kaula. Suora 
selkä. Erinomainen eturinta ja kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä turkin laatu. Liikkuu vapaasti. Hyvä luonne.  
 
PIKKELIINAN RULLAATI RULLAATI FI27487/11 narttu 
i. Toyway Negapatam e. Annastiina Unitra 
kasv. Pirjo Telanne, Kyröskoski 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI, AVK 1, SA, PN 1, SERT, VSP 
Hyvin viehättävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet, ryhti ja olemus. Ihastuttava pää ja ilme. kaunis ryhdikäs ylälinja ja 
komeasti esitetty häntäplyymi. Erinomainen eturinta. Kauniit pitkät käpälät. Erittäin hyvä takaosa. Vaivattomat liikkeet ja 
itsetietoinen käytös. Ei tänään turkissaan, mutta hyvä laatu löytyy. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva koko. Oikeamuotoinen, kevyehkö pää. Hyvä selkä ja rintakehä. Hyväasentoiset, hyvin 
kulmautuneet raajat. Hyvä häntä. Koira on pelästynyt, eikä halua nostaa häntäänsä liikkeessä. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO EVA 
Suhtautuminen tuomariin: - 
Yleisesti: pelokas. 
Sopivan kokoinen, ryhdikäs, ääriviivoiltaan kaunis narttu. Sievä ilme. Hyvä runko ja raajat. Erinomaiset kulmaukset. Kauniit 
jäniksenkäpälät hapsuineen. Hyvin kaunis ylälinja ja häntä. Kauttaaltaan sopusuhtainen. Narttu antaa minun tutkia itsensä 
vapaasti ja pelottomasti, mutta liikkeessä on pelokas. Ajoittain lähes paniikissa. Ei kanna häntäänsä liikkeessä. 
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PIKKELIINAN SIRU SIPPURA 52815/11 narttu 
i. Katimon Thriller e. Niiländer Anne D´Antriche 
kasv.  Pirjo Telanne, Kyröskoski 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
4 y. Correct size. Feminine head with slightly deeper stop. Well set ears. Slightly soft pasterns. Topline could be better. Correct 
ribcage. Well defined chest. Bit straight angulation. Good coat quality. Moves with short steps without temperament. 
4 v. Oikean kokoinen. Narttumainen pää hieman syvällä otsapenkereellä. Hyvin asettuneet korvat. Hieman pehmeät 
välikämmenet. Ylälinja voisi olla parempi. Oikeanlainen rintakehä. Hyvin kehittynyt rinta. Hieman suorat kulmaukset. Hyvä 
turkin laatu. Liikkuu lyhyellä askeleella ilman temperamenttia.  
 
PIKKELIINAN VARSINAINEN VAMPPI FI10863/14 narttu 
i. Katimon Troijjan e. Niiländer Anne D´Antriche 
kasv. Pirjo Telanne, Kyröskoski 
 
Kankaanpää 12.4. Veli-Pekka Kumpumäki JUN EH 
Hieman ujo ja jännittynyt nuori narttu, rungoltaan hyvin kehittynyt ikäisekseen. Sopiva luusto.. hyvä kallo, silmät ja korvat. Vain 
4 alaetuhammasta ja alaleuka sovin kapea. Jännittää ylälinjaansa. Hieman niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu 
ihan reippaasti, mutta tarvitsee varmemmat pöytätavat. 
 
PIKKELIINAN VEIKEÄ VENLA  FI10864/14 narttu 
i. Katimon Troijjan e. Niiländer Anne D´Antriche 
kasv. Pirjo Telanne, Kyröskoski  
 
Kankaanpää 12.4. Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI, JUK 4 
Mukavan mallinen ryhdikäs nuori narttu, sopiva luusto, erittäin hyväilmeinen pää. Hyvät kepeät korvat. Niukat kulmaukset sekä 
edessä että takana ja kaipaa lisää eturintaa. Hyvä eturinta ja häntä. Hyvä turkki tulossa. Liikkuu yllättävän hyvin ja 
ryhdikkäästi. Seistessä vaatimattomampi olemus. 
 
PLAYPOINT FEODORA FI12811/15 narttu 
i. Playpoint Fernando e.Tashi-Gong Today 
kasv. Pasi Huhtinen, Räsälä 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen PEK2, KP 
Selvän sukupuolileiman omaava narttupentu. Hyvät mittasuhteet. Karvapeite vaihtumassa. Tuhti runko. Hyväasentoiset korvat. 
Kauniit silmät. Hyvä pieni pää. Hieman pitkä alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvät 
takaliikkeet. Hieman kapea-asentoiset etuliikkeet. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  PEK 2 
Käsiteltävissä  
Feminine, good size & lenght. Excellent body. Well balanced head with high set ears. Good muzzle, good eyes. Proudly 
carried head. Good topline & tail. Well agulated front & rear. Excellent bones & feet. Moves with stability. Good coat.  
Feminiinine, hyvä koko ja pituus. Erinomainen runko. Hyvin tasapainoinen pää korkealle kiinnittynein korvin. Hyvä kuono, 
hyvät silmät. Ylpeästi kannettu pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen luusto ja tassut. 
Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä turkki.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila PEK4 
Kaunis, sopusuhtainen pentu. Hyvät mittasuhteet. Kaunis, ilmeikäs pää. Erittäin hyvä runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. 
Kaunis turkki ja häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen PEK 2, KP 
Erinomaisen kokoinen, hieman matalaraajainen. Kauniit, pienet silmät, hyvä päänmalli. Ryhdikäs kaula. Hyvä rintakehä ja tuhti 
runko. Kaunis häntä. Hyvät takakulmaukset. Lupaava turkki. Lyhyt, ryhdikäs kaula. Takaliike voisi olla tehokkaampi. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   JUN ERI  
Käsiteltävissä 
Very chraming. Would like bigger eye. Nice stop and foreface. Good skull. Good mouth. Weak in pasterns. Sound and firm 
body but would like more angulations in behind. Very loose in elbows. Perfect tail set. Moves typical behind. Front movement 
could be better. 
Erittäin charmantti. Toivoisin isommat silmät. Kiva otsapenger ja kuono. Hyvä kallo. Hyvä suu. Heikot ranteet. Tasapainoinen ja 
tiivis runko, mutta voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Erittäin löysät kyynärpäät. Täydellinen hännän kiinnitys. Liikkuu 
tyypillisesti takaa. Etuliikkeet voisivat olla paremmat.  
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PLAYPOINT LIVING DOLL 37341/10 narttu 
i.Mango’s Nightwish e.Tashi-Gong Taboo 
Kasv. Huhtinen Pasi, Räsälä  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VAL ERI VAK 2 SA PN 4 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Exc. earset. Good mouth and chin, dark eye but prefer a little more oval in 
shape .  Excellent neck and topline, front and rear assembly. Good length of rib cage. A little long in loin. Balanced positive 
mover. Excellent feet. Lovely coat texture. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti. Hyvä suu ja alaleuka, tummat silmät, 
mutta toivoisin ne hieman enemmän ovaalin muotoisiksi. Erinomainen kaula ja ylälinja, edestä ja takaa kokonaisuutena. Hyvä 
rintakehän pituus. Hieman pitkä lanne. Tasapainoinen positiivinen liikkuja. Erinomaiset käpälät. Ihastuttava turkinlaatu. 
 
PLAYPOINT TITBIT 46699/13 narttu 
i. Bio-Bios Hidden Dragon e. Tashi-Gong Today  
kasv. Pasi Huhtinen, Räsälä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia NUO ERI, NUK 1, SA, PU 1, SERT, CACIB, VSP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Exc. size. Lovely temperament. Good body muscle, good dowline. Very good movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen koko. Miellyttävä temperamentti. Hyvä lihaksisto, hyvä alalinja. Erittäin hyvät liikkeet. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Mycket feminin. En aning lång. Vackert huvud och uttryck. Lite kort nosparti. Vinternäsa. Vacker hals och rygg. Välkroppad. 
Litet navel brock. Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga rörelser. Utmärkt päls. Trevligt temperament. 
Erittäin feminiininen. Aavistuksen pitkä. Kaunis pää ja ilme. Hieman lyhyt kuono. Talvikirsu. Kaunis kaula ja selkä. Hyvä runko. 
Pieni napatyrä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat liikkeet. Erinomainen turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  NUO ERI, NUK 1, SA, PN 2, VARASERT 
Lovely young female. Very well balanced. Excellent proportions. Lovely head and expression. Good bite. Excellent neck and 
topline. Good chest. Very well angulated and moves. Excellent coat. 
Ihana, nuori narttu. Erittäin hyvä tasapaino. Erinomaiset mittasuhteet. Ihana pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja 
ylälinja. Hyvä rinta. Erittäin hyvät kulmaukset ja liikkeet. Erinomainen turkki. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  NUO ERI, NUK 2 
Liki 2 v. Hyvä runko. Eturaajat voisi olla suoremmat, kyynärpäät tiiviimmät. Hyvä kallo-osa. Kirsupigmentti voisi olla mustempi. 
Hyvä ylälinja ja ryhti. Hyvä häntä. Riittävä karvapeite. Liikkuu ahtaasti takaa, löysin kyynärpäin, edestä kerien. Esitetään hyvin. 
 
PINACO HONEY GIRL FIN52699/06 narttu 
I. Ingefal’s Man O’pinaco E. Pinaco Bonnie Girl  
Kasv. Soile Leppämäki Terälahti 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VET-ERI, VEK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Lanneosaltaan hieman pitkä veteraani. Hyvin kulmautunut etuosa, vähemmän avoimemmin kulmautunut takaosa. Himena 
takakorkea, hyvä ilme, erinomainen kuono-osa ja purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä turkinlaatu ja tassut. Liikkuu 
hyvällä askeleella. Löysä edestä ja ahdas takaa. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Utmärkt typ och storlek. Fina proportioner. Något runda ögon. Utmärkt bett. Välkroppad. Litet navelbrock. Välvinklad. Utmärkta 
rörelser. Härlig päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät. Erinomainen purenta. Hyvä runko. Pieni napatyrä. 
Hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet. Ihana turkki. Miellyttävä luonne. 
 
PINACO UNIQUE GIRL 50224/09 narttu 
i.Pinaco Ozzy To Kiapri e.Pinaco Honey Girl 
Kasv. Leppämäki Soile  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen narttu, jolla melko avoimesti kulmautuneet raajat ja pitkä rintakehä. Hyvä turkinlaatu, hyvä kallo-osa. Lyhyehkö 
kuono-osa, riittävä alaleuka. Rungon alle jäävä vaatimaton askel, löysä edestä. Ylälinja saisi olla tiiviimpi ja esiintyä 
ryhdikkäämmin. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO EH  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
5 J. alte, gut aufgebaute Hündin, sehr starkes Vorbiss, korrekte Augen & Ohren, kräftiges Kinn, sehr kurzer Fang, 
Winkelungen könnten besser sein, gute Untere- & leicht ansteigende Oberlinie, in der Bewegung leicht kreuzend.  
Viisivuotias hyvin rakentunut narttu, erittäin voimakas alapurenta, oikeat silmät ja korvat, voimakas leuka, erittäin lyhyt kuono, 
kulmaukset voisivat olla paremmat, hyvä alalinja, kevyesti nouseva ylälinja, liikkeessä astuu hieman ristiin.  

 
PUNA-TUVAN BERNINA 28932/07 narttu 
i. Annastiina Wilhelm e. Puna-Tuvan Artemis Beliz 
Kasv. Koivusalo Pia, Pori  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 J. alte kräftige Hündin, extrem starkes Vorbiss, Augen könnten etwas tiefer liegen, korrekte Ohren, korrekte Winkelungen, 
sehr schöne Obere- & Unterlinie, flotter Bewegungsablauf.  
Yhdeksänvuotias voimakas narttu, erittäin voimakas alapurenta, silmät voisivat olla syvemmällä, oikeat korvat, oikeat 
kulmaukset, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, reippaat liikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 years. In very nice condition, very nice beautiful head. Very nice neck. Excellent chest, straight front legs. Very nice 
angulation in back legs. Excellent topline. Tail well set & carried. Very nice movement. 
8 vuotias. Hyvässä kunnossa, hyvin kaunis pää. Hyvä kaula. Erinomainen rintakehä, suorat etujalat. Hyvät takakulmaukset. 
Erinomainen ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä liike. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI, VEK 3 
9 years. In good condition. Quality coat. Good substance. Nice front. Nice topline. Excellent in movement. Well presented. 
9 vuotta. Hyvässä kunnossa. Laadukas turkki. Hyvä olemus. Hyvä etuosa. Hyvä ylälinja. Erinomainen liikkeessä. Hyvin 
esitetty. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VET ERI, VEK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8-vuotias veteraani. Oikeakokoinen ja hyvin tasapainoinen mittasuhteiltaan. Erittäin kaunis pää, ihastuttavat tummat silmät. 
Hyvä alaleuka ja erinomainen purenta. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Lapa voisi olla viistompi. 
Hyvä luustovahvuus ja runko, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Kaunis silkkinen karvapeite. 
Todella viehättävä veteraani. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VET ERI 2  
Lovely bitch of good type. Good length of muzzle. Good skull. Good bite. Good chest. Nice length of neck. Good topline. Good 
tailcarriage. Moved well.  
Ihana hyvän tyyppinen narttu. Hyvä kuonon pituus. Hyvä kallo. Hyvä purenta. Hyvä rinta. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja. 
Hyvä hännän kanto. Liikku hyvin.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely head, good expression. Uses her ears. Enough neck. Good topline and tail. Good depth, well ribbed. Moves soundly, 
but a little busy. Would look more elegant if she lost a little weight. 
Ihastuttava pää, hyvä ilme. Käyttää korviaan. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä syvyys, hyvä luusto. Liikkuu 
tasaisesti, mutta vähän kiireellä. Olisi elegantimpi jos pudottaisi painoaan. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VET ERI, VEK 1, SA, PN 4, ROP-VET 
Hyvä koko, hieman pitkä runko. Miellyttävä pää ja itsetietoinen ilme. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Erinomainen eturinta ja 
runko. Erinomainen takaosa. Hieman matala hännänkiinnitys. Kaunis, silkkinen turkki. Kauniit, ryhdikkäät liikkeet. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VET ERI 1 SA PN 3 VASERT VSP-VET  
Käsiteltävissä 
Excellent type. Well shaped head. Good size of eyes. Excellent stop. Proud head carriage. Excellent angulation. Straight back. 
Well carried tail. Excellent coat condition. Quick, free movement. Typical character.  
Erinomainen tyyppi. Hyvän mallinen pää. Hyvä silmien koko. Erinomainen otsapenger. Ylpeä pään kanto. Erinomaiset 
kulmaukset. Suora selkä. Hyvin kannettu häntä. Erinomainen turkin kunto. Nopeat, vapaat liikkeet. Tyypillinen luonne.  
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Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VET ERI 1 SA VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Mouth ok. Excellent coat and condition at 10 years old. Good lay back of shoulder. Good body and coat. In hard condition. 
Well shaped feminine head and sweet expression. Keen energetic show girl, just going a touch wide in front. So good for size 
and type. 
Suu ok. Erinomainen turkki ja kunto 10 vuoden iässä. Hyvä viisto lapa. Hyvä runko ja turkki. Kovassa kunnossa. 
Hyvänmuotoinen, feminiininen pää ja ihana ilme. Innokas, energinen show tyttö, joka liikkuu aavistuksen leveästi edestä.  
Hyvänkokoinen ja –tyyppinen. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania  VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Level back. A little bit wide front. Very nice feminine head. Good stop. Correct bite. Good angulation. A little bit heavy front  in 
the move. Wide set and carriage of ears. 
Suora selkä. Hieman leveä edestä. Erittäin kiva feminiininen pää. Hyvä otsapenger. Oikea purenta. Hyvät kulmaukset. Hieman 
raskas etuosa liikkeessä. Leveälle sijoittuneet ja kannetut korvat. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VET ERI, VEK3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8v. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää ja silmät. Alasasettuneet korvat. Oikea purenta. Erittäin hyvä rintakehä, raajat ja 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Leveät etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VET ERI 1 SA  VSP-veteraani VV-15 
 Beautiful head & expression. Good width & depth of chin. Correct balance trough out. Good body. Good rear soundness, 
slightly wide in front. Good strong side action.  
Kaunis pää ja ilme. Hyvä leuan leveys ja syvyys. Kaikin puolin oikea tasapaino. Hyvä runko. Hyvä tasapainoinen takaa, 
hieman leveä edestä. Hyvä vahva sivuliike 
 
P’ZAZZ NEVER SAY NEVER FIN58363/08 uros 
i.Mango’s Pentagon e.P’Zazz Qummin 
Kasv.Catrin Westin, Ruotsi  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VAL-ERI, VAK-2, SA, PU-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Tyypiltään erinomainen, ryhdikäs, tasapainoisesti rakentunut maskuliininen uros. Hyvä kallo ja korvat. Täyteläinen kuono-osa. 
Turhan pyöreät silmät. Hyvä pigmentti. Pitkä hyvä rintakehä. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä sivuliikkeellä. Hieman löysyyttä 
edessä. Ei parhaassa turkissa tänään. Miellyttävä luonne. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VET  ERI 1 SA PU 1 ROP  ROP-VET 
Käsiteltävissä 
8 years. Very balanced built. Excellent size, proportions and attitude. Well placed eyes of good size. Excellent muzzle. Correct 
stop. Proud head carriage. Firm back. Excellent front and angulation. Beautiful coat condition. Moves freely with a lot of 
attitude.  
8 vuotta. Erittäin tasapainoisesti rakentunut. Erinomainen koko, mittasuhteet ja asenne. Hyvän kokoiset silmät hyvällä paikalla. 
Erinomainen kuono. Oikea otsapenger. Kantaa päänsä ylpeästi. Vankka selkä. Erinomainen etuosa ja kulmaukset. Kaunis 
turkin kunto. Liikkuu vapaasti suurella asenteella.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI, VEK1, SA, VSP VET 
8 årig veteran hane med fina proportioner. Ok ansatta öron och fina fransar. Vackra välformade ögon. Fint nosparti och haka. 
Fin hals, svans. Bra kropp och vinklar. Mycket fina tassar och vackra fransar. Rör sig med fin resning. Vacker päls. 
8-vuotias veteraaniuros, jolla hyvät mittasuhteet. Ok korvien kiinnitys ja hyvät hapsut. Kauniit, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä 
kuono-osa ja alaleuka. Hyvä kaula, häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät ja kauniit hapsut. Liikkuu hyvällä 
ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VET ERI, VEK1, SA, VET-VSP, VW15 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8-v. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, silmät, korvat, purenta. Erinomaiset rintakehän raajat ja kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. 
Askelpituus hyvä. Liikkuu suoraan. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VET ERI 1 SA PU2  ROP-veteraani VV-15 
Lovely head & expression, good eye shape, correct bite & width & depth of chin. Shows good balance of angulation in front & 
rear. Good body. Sound movement front & rear with positive side action. 
Ihana pää ja ilme, hyvä silmien muoto, oikea purenta, oikea leuan leveys ja syvyys. Hyvä etu- ja takakulmausten tasapaino. 
Hyvä runko. Tasapainoiset etu- ja takaliikkeet ja varmat sivuliikeet.  
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QI GONG'S FLYING SHAMAN FI45350/13 uros 
I. Raigomillin Gilbert Grape E. Qi Gong’s Yang-Ming  
Kasv. Mikko Lindroos Nurmijärvi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti JUN EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall expression is very good. Well shape skull. Excellent earset. Eye is a little round and full. Well develop chin but should 
prefer a slightly less under shot. Outline is balanced for size, good length of ribcage. Excellent tailset. Would prefer a slightly 
longer upper arm. Moves a little loose in front. Lovely temperament. 
Yleisilme on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo. Erinomaisesti sijoittuneet korvat. Silmät ovat hieman pyöreät ja ulkonevat. 
Hyvin kehittynyt alaleuka mutta toivoisin aavistuksen vähemmän alapurentaa. Ääriviivoiltaan tasapainoinen kokoonsa nähden, 
hyvä rintakehän pituus. Erinomainen hännänkiinnitys. Toivoisin aavistuksen pitemmän olkavarren. Liikkuu hieman löysästi 
edestä. Ihastuttava luonne. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen JUN-EH JUK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko mutta yleisvaikutelma on hieman matala. Hieman leveä kallo. Epätasainen etuhammasrivi. Oikein sijoittuneet, 
hyvänkokoiset korvat ja tummat silmät. Etuliikkeet alhaalta kapeat. Hieman lyhyt olkavarsi, samoin sääriluu. Hyvä selkälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvälaatuinen karva. Etuliikkeet kiertävät. Takaliikkeet yhdensuuntaiset. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO EH 
Hyvänkokoinen, aavistuksen matalaraajainen uros. Vahva uroksen pää. Kauniit korvat. Pyöreät silmät. Vahva alapurenta ja 
hampaat voisivat olla tasaisemmassa rivissä. Pitkä lanneosa. Hyvä hännänkiinnitys. Pysty lapa ja lyhyt olkavarsi. Kyynärpäät 
voisivat olla rungonmyötäisemmät. Riittävä raajaluusto. Hyvä runko. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, löysästi edestä. Kaunis 
esiintyminen. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 4 
Good sized masculine male. He has a very good head. Too undershot. Correct reach of neck. Has a well balanced body. 
Strong topline. Correct tailset. Very good front and rear angulations. A little too much bone in frontlegs. Moves well. 
Hyvin kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Hyvin tasapaininen runko. Vahva 
ylälinja.Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Hieman liian kaarevat eturaajat. Liikkuu hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 3 
Rodunomainen lähestyttäessä  
Masculine head in size, eyes could be more oval, teeth could be better set, fornt ok. Shoulder placement good, topline, body, 
tailset, hindquarters good. Quite sound in movement.  
Urosmainen pää kooltaan, silmät voisivat olla ovaalimmat, hampaat voisivat olla paremmin asettuneet, etuosa ok. Lapojen 
paikka hyvä, ylälinja, runko, hännän kiinnitys ja takakulmaukset hyvät. Aika tasapainoinen liikkeessä.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi NUO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Nästan vuxen. En aningen hårt uttryck. Vitorna syns i ögonen. Bra pigment. Stabil kropp med bra proportioner. Vacker färg. 
Trevligt temperament. Bra svans. 
Melkein aikuinen. Hieman kova ilme. Valkuaiset näkyy silmissä. Hyvä pigmentti. Vakaa runko hyvillä mittasuhteilla. Kaunis väri. 
Mukava luonne. Hyvä häntä. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI, NUK 1, SA, PU 2, VARASERT 
Hyvä tyyppi ja koko. Hyvä, urosmainen pää. Lyhyt kuono-osa. Tummat silmät. Oikeat korvat. Hyvä ylälinja. Vahva luusto. 
Oikea karvanlaatu. Liikkuu reippaasti, hyvällä työnnöllä takaa. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO EH, NUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good skull. Blunt muzzle with some cushioning. Just tending to show his teeth when relaxed. Good body and rib. Lovely coat 
unconditioned. Moves well. 
Hyvä kallo. Tylppä, täyteläinen kuono. Taipumus näyttää hampaita levossa. Hyvä runko ja kylkiluut. Ihana turkinlaatu. Liikkuu 
hyvin. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia NUO ERI, NUK 1, SA, PU 2, SERT 
21 months. Correct type. Nice, typical head. Beautiful expression. Correct bite. Well set ears and tail. Excellent front. Nice 
topline. Quality coat. Excellent in movement. Well presented. 
21 kuukautta. Oikea tyyppi. Miellyttävä, tyypillinen pää. Kaunis ilme. Oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. 
Erinomainen etuosa. Hyvä ylälinja. Laadukas turkki. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
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Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  NUO H 
Nice size dog. Good cushioning. Good skull. A pity he is showing his teeth. Ear carried well, mut lacking featuring. Nice shawl. 
Good chest. Good front. Lovely hairfeet. Lacking featuring. Good topline. Nice angulation. Moves well.  
Kiva kokoinen uros. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä kallo. Valitettavasti hampaat näkyvät. Kantaa korvat hyvin, mutta hapsut 
puuttuvat. Kiva kaulus. Hyvä rinta. Hyvä etuosa. Ihanat jäniksenkäpälät. Hapsuja puuttuu. Hyvä ylälinja. Kivat kulmaukset. 
Liikkuu hyvin.  
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, NUO EH, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luustonvahvuus. Hieman litteä kallo-osa. Ilme saisi olla pehmeämpi. Pyöreähköt 
silmät, litteä alaleuka. Hyvä eturinta. Hieman etuasentoinen lapa. Runko saa vielä vahvistua. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa hyvin. Hyvä hännänasento. Hyvä turkinlaatu ja luonne. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO ERI NUK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
23 months. Excellent size and shape. Lovely eye and expression. Ears well-placed. Good bone, feet, stands little crooked in 
front. Nice reach of neck. Excellent topline and tailplacement. Angulations good front and rear. Good coming & going, moves 
freely. 
23 kuukautta. Erinomainen koko ja muoto. Ihanat silmät ja ilme. Korvat hyvin sijoittuneet. Hyvä luusto, käpälät, seisoo hieman 
kierosti edestä. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen ylälinja ja hännän sijainti. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Hyvät etu- ja 
takaliikkeet,  liikkuu vapaasti. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions with good length of leg. Good ears. Eyes a little round. Good length of muzzle, but is a little plain in 
expression. Good topline. Nice size. Good topline  & tail, moderate angulations. Skull is a little flat. Moves well in profile and is 
sound. 
Hyvät mittasuhteet ja hyvä jalkojen pituus. Hyvät korvat. Silmät vähän pyöreät. Hyvä kuonon pituus, mutta ilme on hieman 
vaatimaton. Hyvä ylälinja. Hyvän kokoinen. Hyvä ylälinja ja häntä, riittävät kulmaukset. Kallo hieman litteä. Liikkuu sivusta 
hyvin ja tasaisesti. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen NUO ERI, NUK 1, SA 
Erinomainen koko. Hyvänmallinen pää. Kookkaat silmät, joissa näkyy valkoista. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko, mutta 
eturinta saisi olla selvempi. Voimakkaat takakulmaukset ja hyvä hännänkiinnitys. Erinomainen karva. Kaunis ryhti. Hieman 
löysät etuliikkeet. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Untidy mouth. Good earset & nice eye. Very soft condition. Good tailset. Silky coat. Good neck & profile. Free & easy & sound 
mover despite of leek of muscle. 
Epäsiisti suu. Hyvä korvienkiinnitys & hienot silmät. Todella pehmeä kunto. Hyvä hännänkiinnitys. Silkkinen karvapeite. Hyvä 
kaula & profiili. Vapaa & helppo & vankka liikkuja, vaikka heikot lihakset.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Quite small. Giving a too low-legged expression. Well shaped head. Excellent alert expression. Well set ears. Bite could be 
better. Good lenght of neck. Straight topline. Excellent tailset. Decent forechest. Feet could be longer. Well angulated rear. 
Nice frame on the move. Excellent silky coat.  
Melko pieni. Antaa liian matalaraajaisen vaikutelman. Hyvänmuotoinen pää. Erinomainen valpas ilme. Hyvin asettuneet korvat. 
Purenta voisi olla parempi. Hyvä kaulan pituus. Suora ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Kohtuullinen eturinta. Jalat 
voisivat olla pidemmät. Hyvin kulmautunut takaa. Kauniit ääriviivat liikkeessä. Erinomainen silkkinen turkki. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 y. I prefer a bit more masculine expression. Need shorter muzzle. Nice dark eyes. Bit undershot. Underjaw could be stronger. 
I prefer better front. Good lenght of neck. Well set ears. Sufficient ribcage for his age. Loin could be bit shorter & stronger. 
Excellent angulations. Coat could be bit more smooth. Moves freely. Bit loose elbow. 
2 v. Tahtoisin hieman urosmaisemman ilmeen. Tarvitsee lyhemmän kuonon. Hyvät tummat silmät. Hieman alapurentaa. 
Alaleuka voisi olla vahvempi. Toivoisin paremman etuosan. Hyvä kaulan pituus. Hyvin asettuneet korvat. Riittävä rintakehä 
ikäisekseen. Lanne voisi olla hieman lyhempi & vahvempi. Erinomaiset kulmaukset. Turkki voisi olla hieman pehmeämpi. 
Liikkuu vapaasti. Hieman löysät kyynärpäät. 
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Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet omaava, hyvin karvattomassa kunnossa esitetty uros, jolla sopiva luusto. Alaleuka saisi olla leveämpi. 
Hyvä hännän asento. Hieman litteä kallo-osa. Hyvin kulmautunut takaosa, niukasti edestä. Sivuliike ok, etuliike voi parantua. 
Esitetään hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 
Käsiteltävissä 
Excellent proportions and expression. Dark eyes. Skull of good width. Good stop. Teeth could be more even placed. Proud 
head carriage. Straight back. Excellent angulation. Well carried tail. Good depth of body. Good coat texture. Moves parallel 
and free. Good character.  
Erinomaiset mittasuhteet ja ilme. Tummat silmät. Hyvä kallon leveys. Hyvä otsapenger. Hampaat voisivat olla suoremmassa 
rivissä. Ylväästi kannettu pää. Suora selkä. Erinomaiset kulmaukset. Hyvin kannettu häntä. Hyvä rungon syvyys. Hyvä turkin 
laatu. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja vapaasti. Hyvä luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  AVO EH 
Käsiteltävissä 
Very chraming. Nice typical head. I would like the underjaw broader, is very undershot, but you don’t see teeth when mouth 
shout. A bit flat skull. Nice earset. Nice firm body. Moves a bit close behind and is very loose in elbows. Turns front feet out too 
much when moving. Weak in pasterns. 
Erittäin hurmaava. Kiva tyypillinen pää. Toivoisin leveämmän alaleuan, voimakas alapurenta, mutta hampaat eivät näy suun 
ollessa kiinni. Hieman litteä kallo. Kiva korvien kiinnitys. Kiva tiivis runko. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja on hyvin löysä 
kyynärpäistä. Kääntää etujalkoja liikaa ulos liikkeessä. Heikot välikämmenet.   
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very friendly character. Eyes show too much white. Rather too undershot and upright on shoulder. Could too wish a touch 
more weight. Good finished foreface. Good excellent dark pigment. Not moving too well. Good topline. Very sweet expression. 
Erittäin ystävällinen luonne. Silmistä näkyy liikaa valkoista. Melkein liikaa alapurentaa ja pysty lapa. Voisi myös toivoa hieman 
lisää painoa. Hyvin täyttynyt kuono. Hyvä, erinomainen tumma pigmentti. Ei liiku kovin hyvin. Hyvä ylälinja. Erittäin ihana ilme. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Good size, a little long for balance. Needs to fill out body. Dentition can be better. Front movement can be better. 
2 –vuotias. Hyvä koko, hieman pitkä tasapainoiseksi. Rungon tulee täyttyä. Hampaisto voisi olla parempi. Etuliike voisi olla 
parempi. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO EH, AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v. Oikeat mittasuhteet. Kokonaisuutena voisi olla hieman urosmaisempi. Sinänsä oikeat pään linjat. Hyvät silmät ja korvat. 
Kovin voimakas alapurenta ja epätasainen hammasrivi. Rintakehä lyhyt. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Epävakaat, 
sisäkierteiset etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO EH 4 
Strong in head, round eye, a little too much shoot. Shoulders a little too forward. I would like more quaters. Moves soundly 
away, coming towards he is loose in elbows and turns one front foot out. 
Vahva pää, pyöreät silmät, liikaa purentaa. Hieman liian etuasentoiset lavat. Toivoisin enemmän kulmauksia. Liikkuu takaa 
tasapainoisesti, etuliikkeissä löysät kyynärpäät ja kääntää toista jalkaa ulos.  
 
QI GONG'S FLYING WITCH FI45352/13 narttu 
I. Raigomillin Gilbert Grape E. Qi Gong’s Yang-Ming  
Kasv. Mikko Lindroos Nurmijärvi 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi  NUO ERI NUK1 SA 
16 månader, utmärkt helhet & balance. Utmärkt skalle med bra nosparti. Aning hård uttryck, väl burna öron.  Utmärkt hals, 
förbröst och bröstkorg. Utmärkta vinklar.  Väl ansatt & buren svans. Rör sig med utmärkt steg och resning från sidan. Något 
vävande fram i från.Typiska tassar & pensel hår.  
16 kuukautta, erinomainen kokonaisuus & tasapaino. Erinomainen kallo hyvällä kuono-osalla. Aavistuksen kova ilme, 
hyväasentoiset korvat. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Erinomaiset kulmaukset. Hyvin kiinnittynyt & kannettu häntä. 
Liikkuu erinomaisella askeleella ja ulottuvuudella sivulta. Hieman veivaavat edestakaiset liikkeet. Tyypilliset tassut & hapsutus.  
ERI/SA vahvistettu Anthony Moran 
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Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI, NUK1, SA 
Mycket tilltalande typ. Utmärkta proportioner. Feminint huvud och uttryck. Något smal underkäke. Mycket vacker hals och rygg. 
Härligt välkroppad med lång bröstben. Välvinklad, stabilt front. Fina tassar. Aningen kort svans. Härliga rörelser. Vacker päls. 
Trevligt temperament. Mycket välpresenterad. 
Erittäin miellyttävä tyyppi. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hieman kapea alaleuka. Erittäin kaunis kaula ja 
selkä. Ihana runko ja pitkä rintalasta. Hyvin kulmautunut, vakaa etuosa. Hyvät käpälät. Aavistuksen lyhyt häntä. Ihanat liikkeet. 
Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. Erittäin hyvin esitetty. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size & overall shape, happy temperament, to me the head a shade too masculine, good reach of neck, topline, ok in 
hindquarters, could be tighter in elbows, which is spoiling the front action. Good side gait. Sound behind.  
Kiva koko ja yleismalli, iloinen luonne, minulle sillä on hieman liian urosmainen pää, hyvä kaulan ulottuvuus, ylälinja, ok 
takakulmaukset, voisi olla tiiviimmät kyynärpäät, jotka tuhoavat etuliikkeet. Hyvä sivuaskellut. Oikea takaa.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 2, SA, PN 3, VASERT, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, reipas, ihastuttavat ääriviivat. Erinomainen pää ja ilme. Purenta oikea, hammasluku ei täysi. Erinomainen runko, 
raajat, ylälinja, häntä. Liikkuu vaivattomasti. Ei tänään täydessä karvassa. Turkki vaihtumassa. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI2 SA PN3 VASERT 
Käsiteltävissä 
Nice size and substance. Very typical head but I would like expression a bit more feminine. Good bite. Very nice earset. 
Beautiful broad underjaw. Very nice chest and body. Nice angulations. Good tail set and coat texture. Moves with a lot of self 
confidence. Very typical movement. Very nice champion.  
Kiva koko ja tasapaino. Erittäin tyypillinen pää mutta ilme saisi olla naisellisempi. Hyvä purenta. Erittäin kiva korvien kiinnitys. 
Kaunis leveä alaleuka. Erittäin kiva rinta ja runko. Kivat kulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys ja turkin laatu. Liikkuu suurella 
itseluottamuksella. Erittäin tyypilliset liikkeet. Erittäin kiva valio.  
 
QI GONG'S FREE RIDER 45563/14 
i. Tathaagata Jp Aki Fly On e. Gi Gong’s Yang-Ming 
Kasv. Mikko Lindroos Nurmijärvi 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEN 
Rodunomainen lähestyttäessä 
As this age would like her smaller, skull correct, muzzle needs to be blunter, too undershot at the moment, front, tail, 
hindquarters good. Moves quite soundly. 
Tässä iässä voisi olla pienempi, oikea kallo, kuono-osan tulis olla tylpempi, liikaa alapurentaa tällä hetkellä. Etuosa, häntä ja 
takakulmaukset hyvät. Liikkaa aika tasapainoisesti.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kooltaan ja luustoltaan sopiva ? hyvin kehittynyt narttu. Oikeamuotonen pää. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä selkä ja rintakehä. 
Hyvät takaraajat. Hyvässä turkissa. Liikkuu hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN EH 
Käsiteltävissä 
Above medium size. Well shaped dark eyes. Good stop. Well carried ears. Shoulder must be better laid back. Enough rear 
angulation. Accectable tail carriage. Good bone. Good coat. Moves with enough reach in front. Could show more attitude.  
Yli keskikoon. Hyvän malliset tummat silmät. Hyvä otsapenger. Hyvin kannetut korvat. Lapojen pitäisi olla paremmin taakse 
asettuneet. Riittävät takakulmaukset. Hyväksyttävä hännän kanto. Hyvä luusto. Hyvä turkki. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella 
edestä. Voisi näyttää enemmän asennetta.  
 
Qi GONG’S HIGHWAY DAREDEVIL 45561/14 
i. Tathaagata Jp Aki Fly On e. Gi Gong’s Yang-Ming 
Kasv. Mikko Lindroos Nurmijärvi 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
One year old and very heavy head & body. Short legs. Correct bite. Wide scull. Wide chest. Good angulation behind. Heavy 
movement. Good coat. 
Vuoden vanha ja hyvin raskas pää ja runko. Lyhyet jalat. Oikea purenta. Leveä kallo. Leveä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. 
Raskas liikkeessä. Hyvä turkki. 
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QI GONG'S JOKER POKER FI42502/14 uros 
I. Qi Gong’s King Of Hearts E. Flying Carpet’s Sign Of Libra  
Kasv. Mikko Lindroos Nurmijärvi 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Hyväntyyppinen, aavistuksen pitkälle vaikuttava, 8kk vanha urospentu. Kokoon nähden melko raskas pää ja turhan leveä 
kallo-osa. Kauniit, tummat silmät. Kuono-osa voisi olla hieman lyhyempi. Kaareutuva, pitkä lanneosa. Vielä kovin löysä etuosa 
ja taipumus kääntää käpäliä ulospäin. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Vielä kovin pehmeä liikkeessä. 
Tarvitsee kehä tottumusta. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEK 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Needs a lot more training, needs shorter muzzle, ears could be a bit higher set, in good body, front action needs to tighten up. 
Could be better let down on the hocks, topline & tailset ok.  
Tarvitsee paljon treenausta, kuonon pitäisi olla lyhyempi, korvat voisivat olla hieman korkeammalle kiinnittyneet, hyvä runko, 
etuliikkeiden tulee tiivistyä. Kintereet voisivat olla premmin, ylälinja ja hännän kiinnitys ok.  
 
QI GONGS QUEEN OF DIAMONDS 15385/13 narttu 
i. Arundina Wet Wherver e. Improv Save The Last Dance 
kasv. Mikko Lindroos, Nurmijärvi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO H 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is good. A little broad in skull. Earset is a little low and I would prefer smaller ears.  Good mouth and chin. 
Good dark eye. Would prefer a little bit more length in neck, topline rises.  Good front assembly. In between coats. Would 
prefer more rear angulation. Unsettled in move. She is a little bit bored today.  
Yleisvaikutelma on hyvä. Hieman leveä kallo. Korvat ovat sijoittuneet hieman alas ja toivoisin pienemmät korvat. Hyvä suu ja 
alaleuka. Hyvät tummat silmät. Toivoisin hieman pitemmmän kaulan, ylälinja nouseva. Hyvä edestä kokonaisuutena. 
Väliturkissa. Toivoisin enemmän takakulmauksia. Epävakaa liikkuessaan. Hän on hieman kyllästynyt tänään. 
 
QI GONG’S YANG-MING 13205/12 narttu 
i. Arundina Simba The Lion e. Of Zlazano Lanshisa  
kasv. Mikko Lindroos, Nurmijärvi 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI 
3 years. In excellent show condition. With beautiful head. With compact body. Shorter but quality coat. In correct angulations 
and movement. Well presented. 
3 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Kaunis pää. Tiivis runko. Lyhyt, mutta laadukas turkki. Oikeat kulmaukset ja 
liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VAL ERI 2 SA PN 3 VARA SERT 
Tik med fina proportioner. Ganska bra uttryck. Lätta, fina öron. Lite slarvigt bett. Kunde ha lite mera bredd i hakan. Bra 
frontparti. Kunde ha lite mera behäng på sina öron. Bra ben och tassar. Lite kort bröstben. Fin pälskvalitet. Kunde vara säkrare 
i sin svans. Lite slarvig bak. Kunde ha betydligt fastare muskulatur. Utmärkt steg och fin attityd. 
Narttu hyvillä mittasuhteilla. Aika hyvä ilme. Kevyet hienot korvat. Hieman huolimaton purenta. Voisi olla vähän leveämpi leuka. 
Hyvä etuosa. Voisi olla vähän enemmän hapsuja korvissa. Hyvät raajat ja tassut. Hieman lyhyt rintalasta. Hieno turkinlaatu. 
Hännänkanto voisi olla varmempi. Hieman huolimaton takaa. Voisi olla paljon kiinteämpi lihaksisto. Erinomainen askel ja hieno 
asenne. 
 
QOONTIP'S SUPERMOON RHEA 45952/14 
i. Revonhännän Gomia Goran e. Zin-Tip Heidi-Helga 
kasv. Rask Outi, Lempäälä 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi JUN ERI 2 
Tik med fina proportioner. Fint uttryck. Ännu lite slarviga öron. Vackra ögon. Kunde ha lite mera bredd i sin haka. Behöver 
ännu en hel del naturlig utveckling i kroppen. Mycket bra framben. Kunde ha lite mera hartass. Aningen lågt ansatt svans. 
Lovande päls. Kunde ha lite bättre muskelkondition. Bra steg från sidan. Lös fram. Fin attityd. 
Narttu hienoilla mittasuhteella. Hieno ilme. Vielä vähän huolimattomat korvat. Kauniit silmät. Voisi olla vähän enemmän 
leveyttä leuassa. Runko tarvitsee vielä luonnollista kehittymistä. Erittäin hyvät eturaajat. Voisi olla vähän enemmän 
jäniksenkäpälää. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Lupaava turkki. Voisi olla vähän paremmassa lihaskunnossa. Hyvät askeleet 
sivusta. Edestä löysä. Hieno asenne. 
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QUUTARIN LAU-TAS-TE-LI-JA 24582/13 narttu 
i. Braeduke Spyanki e. Quutar'in Fading Dawn 
kasv. Ahola Sirpa, Haapavesi 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia NUO ERI, NUK 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct proportions. Correct head. Normal temperament. Good ears. Good neck. Correct angulation. Correct movement. 
Oikeanlaiset mittasuhteet. Oikeanlainen pää. Normaali temperamentti. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut. 
Oikeanlaiset liikkeet. 
 
RACCONTO AARON KELLY FI35723/14 uros 
i. Toyway Antti-Tuisku e. Toyway Cri-Sanna 
kasv. Heinänen Taru, Äänekoivisto 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen PEK 2 
Rodunomainen lähestyessä 
Yleisvaikutelma hieman pitkärunkoinen ja matala. Vaikutelma korostuu koska koira on tottumaton eikä siksi liiku oikein 
ryhdikkäästi. Hyvänkokoinen pää, hieman pitkä alaleuka. Tummat silmät. Hyvin täyttynyt eturinta. Lähes suorat eturaajat. 
Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Oikea karvanlaatu. Tarvitsee lisää itsevarmuutta. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN EH, JUK 3 
Keskikokoinen. Hyvä tyyppi. Urosmainen pää. Hyvä, leveä alaleuka. Vähän pyöreät silmät. Hyvä ylälinja ja rintakehä. Oikea 
hännänkiinnitys. Vähän pehmeät ranteet. Vielä pentuturkissa, tarvitsee aikaa. Tarvitsee näyttelyharjoitusta. Liikkuu 
reippaasti,mutta saisi liikkua vapaammin. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN ERI 2  
Käsiteltävissä 
Lovely head and expression. Good widthed underjaw. Nice head shape. Would like little more angulation in front. Exc. ribcage. 
Well ribbed back. Good angulation behind. Well balanced in body. Moves soundly behind. Tail carriage needs to settle.  
Ihana pää ja ilme. Hyvän levyinen alaleuka. Kiva pään malli. Toivoisin hieman enemmän kulmauksia eteen. Erinomainen 
rintakehä. Hyvä  rintakehän pituus. Hyvät kulmaukset takana. Hyvin tasapainoinen runko. Liikkuu oikein takaa. Hännänkannon 
tulee asettua.  
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia JUN ERI, JUK 1, SA, PU 4 
12 months. Correct type with typical head, also correct bite. Excellent condition. Well size with good substance. Quality coat. 
Well set ears and tail. Excellent in movement. Excellent presented. 
12 kuukautta. Oikea tyyppi, tyypillinen pää, oikea purenta. Erinomaisessa kunnossa. Hyvä koko ja olemus. Laadukas turkki. 
Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Erinomainen liikkeessä. Erinomaisesti esitetty. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
13 months. Very nice type with pleasing elbow. Would prefer more volume to the muzzle. He has lovely eye and expression. 
Good raised ears. He has nice reach of neck. Topline little soft behind withers. Nice croup and tailplacement. Angulations good 
front and rear. Moves frealy with nicely balanced side case. 
13 kuukautta. Todella hyvän tyyppinen miellyttävillä kyynärpäillä. Toivoisi enemmän voluumia kuonoon. Ihastuttavat silmät ja 
ilme. Korvat hyvin koholla. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja hieman pehmeä takaa. Hyvä lantio ja hännän kiinnitys. Kulmaukset 
hyvät edestä ja takaa. Vapaat liikkeet, joissa hienosti tasapainottunut sivuprofiili. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO EH, NUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maltillisen kokoinen. Vielä kovin nuorelta näyttävä ja kehitysvaiheessa oleva.  Kokoon nähden sopivan kokoinen pää. Kallossa 
hieman pyöreyttä ja korvien kiinnitys siksi alhainen. Kauniit silmät, hyvä pigmentti. Lavat saisi olla hieman viistommat ja 
kyynärpäät tiiviimmät. Hyvät kinnerkulmat, sopiva raajaluusto. Kaunis häntä. Hyvä turkin laatu. Saisi liikkua vakaammin ja 
yhdensuuntaisemmin. 
 
RACCONTO ADAM LAMBERT FI35724/14 uros 
i. Toyway Antti-Tuisku e. Toyway Cri-Sanna 
kasv. Heinänen Taru, Äänekoivisto 
 
Parkano 31.1.2015, Maija Mäkinen,  PEN 3, KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
8 kk, hyvät mittasuhteet, pyöreä kallo. Pyöreät tummat silmät. Purenta vaiheessa. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä takaosa, 
mutta tässä kehitysvaiheessa vaikuttaa hieman takakorkealta, etuosa saa vahvistua, löysyyttä kyynärpäistä. Hieman pehmeät 
ranteet. Lupaava pehmeä pentuturkki. Saa miehistyä ja tarvitsee hieman lisää ryhtiä, liikkuu reippaasti. 
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RACCONTO ANNA ABREU FI35725/14 narttu 
i. Toyway Antti-Tuisku e. Toyway Cri-Sanna 
kasv. Heinänen Taru, Äänekoivisto 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, PEN 3, KP 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen tasapainoisesti rakentunut hyvänkokoinen narttu. Hyvä eturinta. Hieman etuasentoiset lavat. Kallo saa täyttyä. 
Riittävän täyteläinen kuono-osa. Pyöreähköt tummat silmät. Hyvä ylälinja ja hyvät liikkeet. Tarvitsee hieman lisää itsevarmuutta 
esiintymiseen. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN ERI, JUK 3 
Hyvä tyyppi. Pienikokoinen narttu. Kaunis, narttumainen pää. Oikea kallonvahvuus. Erittäin tummat silmät. Ikäisekseen hyvin 
kehittynyt rintakehä. Vahva luusto. Hyvä karva tulossa. Liikkuu reippaasti, hyvällä työnnöllä. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN ERI 2 
Käsiteltävissä 
Exc bite. Just like little more muzzle. Good lift ears. Good angulation. Well ribbed back. Nice body shape. Nice eye shape. 
Moves soundly behind and profile and in front. Very nice type. Needs to bit develop to finis her quality.  
Erinomainen purenta. Haluaisin hieman enemmän kuonoa. Hyvä korvien noste. Hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehän pituus. 
Kiva rungon muoto. Kiva silmien muoto. Liikkuu oikein takaa ja sivusta ja edestä. Erittäin kiva tyyppi. Tarvitsee hieman kehittyä 
viimeistelläkseen laatunsa.  
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia JUN ERI, JUK 2, SA 
One year. Also correct type. Beautiful head. Correct bite. Good eye. Well size. Compact with quality coat. Good front. Lively in 
movement. Well presented. 
Yksi vuotias, Oikea tyyppi. Kaunis pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvä koko. Tiivis. Laadukas turkki. Hyvä etuosa. Reipas 
liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO EH, NUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pienehkö. Tällä hetkellä kehittymätön nuori narttu. Sievä nartun ilme. Rintakehä vielä kehittymätön. Keskivahva raajaluusto 
kohtuullisin kulmauksin. Turkki vaihdossa. Lupaava karva tulossa. Pitäisi liikkua vakaammin. 
 
RACCONTO PHUNTSOK NAMGYAL 41226/12 uros 
i. Kiiramanna Dalai Lama e. Toyway Cri-Sanna 
kasv. Heinänen Taru, Äänekoivisto 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Erittäin kaunis itämainen aito tiibetinspanielin ilme. Erinomaiset korvat, joissa 
harvinaiset upeat korukarvat. Aavistuksen etumatala ylälinjaltaan, hyvä hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla parempi ja rintakehä 
syvempi. Löysät kyynärpäät. Sopiva raajaluusto, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu sivulta hyvin, edestä löysästi, hyvällä taka-
askeleella. Rungoltaan kovin kevyt, tarvitsee massaa. Esiintyy hyvin, ihana luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI, AVK2, SA 
Maskulin hane med utmärkta proportioner. Välformat huvud. Välplacerade öron med mycket fina fransar. Välformade ögon. 
Fint nosparti och haka. Fin överlinje och svans. Bra kropp och vinklar. Vacker päls. Rör sig med fin raskhet och resning. Fina 
tassar med fransar. 
Maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen pää. Hyväasentoiset korvat, joissa erittäin hyvät hapsut. 
Hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Kaunis turkki. Liikkuu 
hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Hyvät käpälät ja hapsut. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Good size, with excellent angulation. Very good head type. Good muzzle and chin. Coat is little open. Can be tighter 
in the elbows when he moves. 
3 –vuotias. Hyvä koko, erinomaiset kulmaukset. Erittäin hyvä pään tyyppi. Hyvä kuono ja leuka. Turkki hieman niukka. Voisi 
olla tiiviimmät kyynärpäät liikkeessä. 
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RACCONTO VICTORIA’S SECRET 35728/14 narttu  
i Shandita’s Tru Finn e Racconto Victoria 
kasv. Heinänen Taru, Äänekoivisto 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen PEK 2 
Rodunomainen lähestyessä 
Normaalisti kehittynyt nuori narttu., jonka paksu turkki saa sen näyttämään todellisuutta raskaammalta. Hyvänkokoinen pää. 
Tummat silmät. Hieman lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa. Lyhyt sääriluu. Sopiva luuston vahvuus. Saa vielä kauttaaltaan 
kiinteytyä ja liikkua ryhdikkäämmin. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN EH 
Hyvätyyppinen. Hyvät pään ja rungon linjat. Suora, vahva selkä. Hyvät lihakset. Oikeat käpälät. Vielä pentuturkissa. Tarvitsee 
näyttelyharjoitusta, saisi liikkua paremmin. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu. Sopivankokoinen pää, tummat silmät. Hyvä vahva alaleuka. Silmävuoto 
häiritsee ilmettä. Pysty lapa. Kevyt runko. Takakulmaus voisi olla parempi ja kinner vahvempi. Kokoon nähden sopiva 
raajaluusto. Ylälinja kaartuu liikkeessä. Liikkuu takaa hyvin, edestä vielä epävakaasti. Tarvitse aikaa. Turkki ei parhaassa 
kunnossa. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
13 months. Good size and shape. Feminine head. Nice dark eye. Good lift to ears. Good bone, feet. Stands little out at elbows. 
Little long and un-imature in body. Tends to loose topline. Angulations are good front and rear. Needs little more ringtraining. 
Little erratic in move. 
13 kuukautta. Hyvä koko ja muoto. Narttumainen pää. Hienot tummat silmät. Hyvä korvien korkeus. Hyvä luusto, jalat. Seisoo 
hieman kyynärpäät ulkona. Runko hieman pitkä ja epäkehittynyt. Taipumusta menettää ylälinja. Kulmaukset ovat hyvät edestä 
ja takaa. Tarvitsee hieman enemmän kehäharjoitusta. Hieman epävakaat liikkeet.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää. Köyristää selkäänsä. Kevyt rintakehä. Oikea-asentoiset takaraajat. Kokonaisuuteen sopiva luusto. Vielä 
pentumaiset liikkeet. 
 
RAVNKILDE'S INCREDIBLE ROXY FI47173/14 narttu 
i. P'Zazz Rock And Republic e. Tuuling Via Cicurina 
kasv. Heidi Rosengren Ochendorf, Tanska 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI, JUK1, SA, PN1, SERT, VSP 
Utmärkt typ och helhet. Vackert huvud. Något stora ögon. Utmärkt nosparti men något smal underkäke. Utmärkta tassar. 
Välvinklad. Utmärkta rörelser. Välburen svans. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Kaunis pää. Hieman suuret silmät. Erinomainen kuono, mutta hieman kapea alaleuka. 
Erinomaiset käpälät. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   NUO H 
Käsiteltävissä 
Good skull shape. Nice shaped eye. Lacking chin for me. Upright in shoulder. Good upperarm. Good spring of rib. Little long in 
loin. Exc topline. Could do a little more angulation behind. Moves ok behind. Front action not her best. Well balanced body. 
The lack of chin and front action gives good.  
Hyvä kallon malli. Kivan malliset silmät. Puuttuva alaleuka minusta. Pystyt lavat. Hyvät olkavarret. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. 
Hieman pitkä lantio. Erinomainen ylälinja. Voisi olla enemmän kulmauksia takana. Liikkuu ok takaa. Etuliike ei ole sen paras 
puoli. Hyvin tasapainoinen runko. Katoavan alaleuan ja etuliikkeen vuoksi hyvä.  
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, NUO ERI, NUK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year 6 months. Very nice type, good size & proportions. Correct bite, excellent development of chest. Straight front legs. Vey 
good angulation in back legs. Excellent topline. Tail well set & carried. Excellent movement. 
1 vuosi 6 kuukautta. Hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät mittasuhteet. Oikea purenta, erinomaisesti kehittynyt rintakehä. 
Suorat etujalat. Oikein hyvät takakulmaukset. Erinomainen ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Erinomainen liike. 
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Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi NUO ERI 2 
Mycket tilltalande modell. Utmärkta proportioner. Fint uttryck. Mörka ögon. Välutfyllt nosparti. Tyvärr bara 4 incissiver i 
underkäken. I alla delar mycket välbyggd och välbalancerad tik. Utmärkt päls. Härliga rörelser med fin attityd. 
Puhutteleva malli. Erinomaiset mittasuhteet. Hieno ilme. Tummat silmät. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Valitettavasti vain neljä 
etuhammasta alaleuassa. Kaikilta osin erittäin hyvin rakentunut ja tasapainoinen narttu. Erinomainen turkki. Ihanat liikkeet 
hienolla asenteella. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola NUO ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Starke Hündin mit korrektem Vorbiss. Schöne ovale Augen. Richtige Obere- und Unterelinie. Typischer Gang. Schönes 
Haarkleid. Gutes Temperament.  
Voimakas narttu, jolla oikea alapurenta. Kauniit ovaalit silmät. Oikea ylä- ja alalinja. Tyypillinen liike. Kaunis turkki. Hyvä 
luonne.   
 
RAYSING’S ASK 41120/15 uros 
i. Raysing’s Bosch e. Bergrabbens Greta Garbo 
kasv. Solveig Vilen, Ruotsi 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK1, KP 
8 månader hane med bra proportioner. Välformad skalle. Väl ansatta, välburna örn. Mörka, välformade ögon. Något rinnande 
ögon. Bra haka. Mycket fin överlinje. Väl ansatt svans. Mycket bra kropp och vinklar. Rör sig med fint, raskt steg från sidan. 
Något trångt bak. Bra päls. Mycket trevligt temperament. 
8 kk uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin kiinnittyneet ja kannetut korvat. Tummat, hyvänmuotoiset 
silmät. Hieman vuotavat silmät. Hyvä alaleuka. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvä runko ja kulmaukset. 
Liikkuu hyvällä, reippaalla sivuaskeleella. Hieman ahtaasti takaa. Hyvä turkki. Erittäin miellyttävä luonne. 
 
REVONHÄNNÄN AURINKOARMAS 23944/11 uros 
i.Oakmyst Bachelot Boy e.Revonhännän Jisela 
Kasv. Perälä Sirpa, Lakiala  
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia VAL EH, VAK-1 
Rodunomainen lähestyessä 
Nice type. A bit long in body. Head with typical expression. Good at skull. Correct stop. Good eyeset. Wide muzzle. Enough 
good bite but sometimes shows tongue. Enough strong topline. A bit long chin. Good tailset. Enough balance in movement. 
Good coat structure, enough volume. Enough temperament. 
Kiva tyyppi. Hieman pitkä runko. Pää tyypillisellä ilmeellä. Hyvä kallo. Oikea otsapenger. Hyvä silmien paikka. Leveä kuono. 
Riittävän hyvä purenta, mutta ajoittain näyttää kieltä. Riittävän vahva ylälinja. Himena pitkä leuka. Hyvä hännän kiinnitys. 
Riittävästi tasapainoa liikkeissä. Hyvä turkin rakenne, riittävä määrä. Riittävästi luonnetta.  
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  VAL ERI, VAK 3 
A bit too longish in loin. Good head. Under jaw wide enough. Good bite. Correct neck. Topline could be more stabile. Good 
chest. Good angulations. Enough drive in movement. Front movement could be better. Good coat. 
Hieman liian pitkähkö lanne. Hyvä pää. Alaleuka riittävän leveä. Hyvä purenta. Oikea kaula. Ylälinja voisi olla vakaampi. Hyvä 
rinta. Hyvät kulmaukset. Riittävän tehokkaat liikkeet. Etuliikkeet voisivat olla paremmat. Hyvä turkki. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  VAL ERI, VAK 1, SA, PU 3 
Erinomainen tyyppi ja koko. Lyhyt, vahva kuono. Urosmainen pää. Oikea ilme. Hyvä, suora selkä. Oikea hännänkiinnitys. Hyvä 
rintakehän pituus. Hyvät kulmaukset. Oikea karvanlaatu ja temperamentti. Liikkuu reippaasti, hyvällä työnnöllä. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  VAL ERI, VAK 1 
4 v, hyvänkokoinen uros, jolla hyvä pää ja ilme. Eturaajat voisi olla hieman suoremmat, kyynärpäät tiiviimmät. Riittävä eturinta. 
Hyvä häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin sivulta. Ylälinja voisi olla vakaampi. Esitetään hyvin. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good type and size. Excellent head and expression. Correct mouth. Good neck and shoulders and forechest. 
Well developed body. Good hind angulation. Correct coat. Moves and shows well. 
Maskuliininen, hyväntyyppinen ja –kokoinen uros. Erinomainen pää ja ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja lavat ja eturinta. 
Hyvin kehittynyt runko. Hyvät takakulmaukset. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
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Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VAL T 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Tibetan spaniel that lacks breed type. Masculine head. Nice expression. Ears too low set. Neck could be longer. Topline could 
be stronger. Loin could be shorter. Tailset too low. Good strong bone. Well angulated. Moves sound. Coat is too curly, lacks 
silkyness. Nice temperament. 
Tiibetinspanieli, jolta puuttuu rotutyyppi. Urosmainen pää. Miellyttävä ilme. Korvat liian matalalle kiinnittyneet. Kaula voisi olla 
pidempi. Ylälinja voisi olla vahvempi. Lanne voisi olla lyhyempi. Hännänkiinnitys liian matalalla. Hyvä vahva luusto. Hyvin 
kulmautunut. Liikkuu tasapainoisesti. Turkki on liian kihara, silkkisyys puuttuu. Miellyttävä luonne. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia VAL EH 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
4 y. Strong male. I prefer better show condition. Strong masculine head. Well set ears. Dark eyes. Very good front. Sufficient 
lenght of neck. Straight bit longer back. Furry tail. Nice forechest. Good ribcage. Bit longer loin. Shoulder blade could be better 
placed. Good coat quality but condition could be better. Bit loose in elbow in move. 
4 v. Toivoisin paremman näyttelykunnon. Vahva urosmainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Tummat silmät. Erittäin hyvä 
etuosa. Riittävä kaulan pituus. Suora hieman pidempi selkä. Tuuhea häntä. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehä. Hieman pidempi 
lanne. Lapaluu voisi olla paremmin asettunut. Hyvä turkin laatu mutta kunto voisi olla parempi. Hieman löysät kyynärät 
liikkeessä.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years, black, little long for balance. Topline & tailset could be better. Very good coat texture. Needs little more chin. Dentition 
can be better. Front action is loose. 
4 –vuotias, musta, hieman pitkä tasapainoiseksi. Ylälinja & hännänkiinnitys voisivat olla paremmat. Erittäin hyvä turkinlaatu. 
Tarvitsee hieman enemmän leukaa. Hampaisto voisi olla parempi. Etuliike on löysä. 
 
REVONHÄNNÄN FERGIE FI59331/11 narttu 
i. Oakmyst Bachelor Boy e. Revonhännän Halyna 
kasv. Sirpa Perälä, Lakiala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI, AVK3, SA 
Mycket tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Feminint huvud och uttryck. Bra bett. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. 
Välvinklad. Utmärkta tassar med långa fransar. Utmärkta rörelser, lite trång fram. Mycket vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja 
selkä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset käpälät, joissa pitkät hapsut. Erinomaiset liikkeet, hieman ahtaat edestä. 
Erittäin kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, nice feminine head, needs wide underjaw, good front, very good body, good hindquarters & tailset, sound in gait & 
hindaction, would improve in front. 
Kiva koko, kiva feminiininen pää, tarvitsee leveän alaleuan, hyvä etuosa, erittäin hyvä runko, hyvät takakulmaukset & hännän 
kiinnitys. Oikea askellus & takaliike, etuliike voisi parantua.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI, AVK  2, SA, PN 4, VASERT 
Miellyttävä kokonaisukuva, hyvin tasapainoinen ja hyvin rakentunut, erittäin hyvä pää ja ilme. hyvä rintakehän muoto ja 
selvä.eturinta. kaunis ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Hyvä takaosa, hyvässä turkissa, tasapainoiset hyvät liikkeet. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. alte feminine Hündin, noch akzeptables Vorbiss, sehr kurzer Fang, noch gute Winkelungen, in der Vorhand etwas weicher 
Mittelfuss, gute Untere- & leicht ansteigende Oberlinie, in der sonst guten Bewegung stören etwas die losen Ellenbogen.  
Kolmevuotias feminiininen narttu, vielä hyväksyttävä alapurenta, erittäin lyhyt kuono, vielä hyvät kulmaukset, eturaajoissa 
hieman pehmeät välikämmenet, hyvä alalinja, ylälinja kevyesti nouseva, muutoin hyvissä liikkeissä häiritsevät hieman löysät 
kyynärpäät.  

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO ERI, AVK 3, SA, PN 3 
Hyvärunkoinen, feminiininen. Oikeat rungonmittasuhteet. Hyvä kallo-osa. Alaleuka voisi kaareutua vielä paremmin. 
Erinomainen pigmentti. Oikea kaulanpituus. Erinomainen karvapeite. Kaunis parti väritys. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti. 
Miellyttävä käytös. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI 
3 years. Correct type. Typical head. Correct bite. Well set and decent tail. Strong and compact with level body. Quality coat. 
Live in movement. Well presented. 
3 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Oikea purenta. Hyvin asettunut ja moitteeton häntä. Vahva ja tiivis, tasainen runko. 
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Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO ERI 3 
Tik med vackert uttryck. Lite rund i skallen. Bra ögon. Lätta, fina öron. Lite slarvigt bett. Tillräcklig hals. Framskjuten i sin 
skuldra. Bra ben och tassar med bra fransar. Bra överlinje. Aningen lågt ansatt svans. Bär sin svans väl. Kunde vara lite 
fastare fram; i övrigt Ok. Bra attityd. 
Narttu kauniilla ilmeellä. Hieman pyöreä kallo. Hyvät silmät. Kevyet hienot korvat. Hieman huolimaton purenta. Riittävä kaula. 
Etuasentoinen lapa. Hyvät raajat ja tassut hyvillä hapsuilla. Hyvä ylälinja. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Kantaa häntänsä 
hyvin. Voisi olla hieman tiiviimpi edestä, muuten ok. Hyvä asenne. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI 
Erinomainen koko. Hieman pitkä runko. Hyvä pään malli, kauniit korvat. Alaleuka saisi olla leveämpi. Lyhyt kaula, suora selkä. 
Erinomainen eturinta ja riittävä runko. Pitkä lanne. Liikkuu hyvällä ryhdillä. 
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä luusto, mittasuhteet ja koko. Hyvä pään muoto, hyvät korvat, tummat silmät, pitkä alaleuka, epätasainen purenta. Hyvä 
kaula ja selkä, oikea-asentoinen häntä. Hyvä rungon syvyys ja muoto. Riittävä sivuaskel, hyvä takaliike, edessä hieman 
löysyyttä. Hyvä turkinlaatu, esiintyy ryhdikkäästi. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 
Käsiteltävissä 
Good size. Well shaped head with excellent stop. Good dark eyes. Could have stronger muzzle. Shoulder could be better laid 
back. Excellent tail carriage. Good spring of ribs. Good coat structure. Moves freely. Nice character.  
Hyvä koko. Hyvän mallinen pää ja erinomainen otsapenger. Hyvät tummat silmät. Voisi olla voimakkaampi kuono.  Lavat 
voisivat olla paremmin taakse asettuneet. Erinomainen hännän kanto. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Hyvä turkin rakenne. 
Liikkuu vapaasti. Kiva luonne.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nice head & expression. Crowded teeth. Good eye & earset. Straight & strong back. Deep & wide chest. Good angulations & 
tail carriage. Moves well. 
Hyvä pää ja ilme. Ahtaat hampaat. Hyvät silmät ja korvien asento. Suora ja vahva selkä. Syvä ja leveä rintakehä. Hyvät 
kulmaukset & hännän kanto. Liikkuu hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Litet rund skalle. Slarviga öron med behäng. Mörka ögon. Utmärkt 
stopp. Tunt nospartiet. Bra bett. Kunde ha mer pigment. Kort hals. Bra rygg. Särskilt tilltalande svans. Bra kropp. Goda vinklar. 
Utmärkt pälskvalitet. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreä kallo. Huolimattomat korvat, joissa 
hapsuja. Tummat silmät. Erinomainen otsapenger. Kevyt kuono-osa. Hyvä purenta. Pigmenttiä voisi olla enemmän. Lyhyt 
kaula. Hyvä selkä. Erityisen miellyttävä häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu hyvin. 
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
REVONHÄNNÄN GOMIA GORAN 38341/04 uros 
i. Revonhännän Onnimanni e.Britwalds Kissi 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
General outline is good, masculine head, earset could be a bit higher, good reach of neck, front, body, hindquarters. Movement 
not as sound as it should be. Could have a better gait.  
Yleislinjat ovat hyvät, urosmainen pää, korvien kiinnitys voisi olla hieman korkeammalla, hyvä kaulan ulottuvuus, etuosa, 
runko, takakulmaukset. Liikkeet eivät ole niin oikeat kuin pitäisi. Askellus voisi olla parempi.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Bald 11 J. alter Rüde, Zähne dem Alter entsprechend, sehr schöner Kopf mit gutem Ausdruck, sehr gute Winkelungen, gute 
Untere-, etwas nachgebende Oberlinie, flotter Bewegungsablauf, etwas lose Ellenbogen.  
Pian yksitoistavuotias uros, hampaat ikäiselleen tyypilliset, hyvin kaunis hyväilmeinen pää, erittäin hyvät kulmaukset, hyvä 
alalinja, ylälinja painuu hieman, reippaat liikkeet, hieman löysät kyynärpäät.  

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  VET EH, VEK 2 
Hyvärunkoinen uros. Hieman kapea kallo-osa. Toivoisin hieman kookkaammat silmät. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi 
silmien alta. Samoin kuin alaleuka kaareutua paremmin. Hyvin rakentunut edestä. Erinomainen karvapeite ikäisekseen. 
Liikkuu hyvin takaa. Pään yksityiskohtien puutteet määräävät tänään palkintosijan. 
 



239	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI, VEK 2, SA 
11 years. In good show condition. With nice front. Nice topline. Quality coat. Good substance. Live in movement. Well 
presented. 
11 vuotta. Hyvässä näyttelykunnossa. Miellyttävä etuosa. Hyvä ylälinja. Laadukas turkki. Hyvä olemus. Reipas liikkeessä. 
Hyvin esitetty. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, VET ERI VEK1 VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
11 years old. Black male of good size. Pleasing head. Good muzzle and chin. Nice dark eye. Ears well placed. Good bone and 
feet. Nice reach of neck. Good topline and croup. Excellent tailplacement. Super condition in his age! Moves freely. 
11 vuotta vanha. Musta hyvänkokoinen uros. Miellyttävä pää. Hyvä kuono ja leuka. Hienot tummat silmät. Korvat hyvin 
asettuneet. Hyvä luusto ja jalat. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja ja lanne. Erinomainen hännän kiinnitys. Loistavassa 
kunnossa ikäisekseen. Liikkuu vapaasti. 
 
REVONHÄNNÄN GUZMANIA 18637/12 uros 
i. Olazza Milord e. Revonhännän Kehäkukka 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO H 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is good. Over develop in skull. Earset is a little low and would prefer them smaller. Good eye colour but 
would prefer them more oval. Good mouth and chin. Outline is a little unbalanced and would prefer a better spring of rib and 
more width. A little weak in rear and long rear pastern. Coat is a little too thick. Positive mover and good temperament. 
Yleisvaikutelma on hyvä. Ylikehittynyt kallo. Korvien sijainti on hieman alhaalla ja toivoisin ne pienemmiksi. Hyvä silmien väri 
mutta toivoisin ne enemmän ovaalinmuotoisiksi.  Hyvä suu ja alaleuka. Ääriviivoiltaan hieman epätasapainoinen. Toivoisin 
kaarevammat kylkiluut ja enemmän leveyttä. Hieman heikko takaa ja korkea kinner. Turkki on liian paksu. Positiivinen liikkuja 
ja hyvä luonne.  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas ryhdikäs tasapainoisesti rakentunut uros. Hieman pyöreyttä kallossa, hyvät korvat ja pigmentti. Täyteläinen kuono-osa 
ja hyvä purenta. Pyöreähköt silmät. Hyvä runko. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvät tassut. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä 
ryhdikkäästi. Hieman löysyyttä edessä. Koko jo häiritsee. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO ERI, AVK 3 
Maskuliininen, tilavarunkoinen uros. Voimakas kallo-osa. Hieman liikaa poskia. Oikein sijoittuneet korvat. Toivoisin hieman 
tiiviimmät huulet. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut edestä. Kokoon sopiva raajaluusto. Liikkuu ulkokierteisesti edestä. 
Hyvä häntä. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Maskulin hane med bra proportioner. Ok skalle och ansättning av öron. Mörka, välformade ögon. Fint nosparti. Svag haka. Fin 
överlinje. Utmärkt svans. Bra bröstkorg och vinklar. Fina tassar. Bra pälskvalitet som för dagen in är i bästa kondition. Rör sig 
med fin raskhet och resning. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Ok kallo ja korvien kiinnitys. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono-osa. 
Heikko alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä rintakehä ja kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä turkinlaatu, joka ei 
tänään parhaassa kunnossa. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. 
 
REVONHÄNNÄN JERRY 10280/05 uros 
i. Vanessan Lovejoy e. Revonhännän Xenia 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VET EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin- Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good.  Skull is a little broad and flat. Excellent pigmentation . Strong underjaw. Earset is good but 
prefer them a little smaller. Well  outline, good forechest. Would prefer a little more length in ribcage. Excellent tailset. Holds 
shape well in move.  
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Kallo on hieman leveä ja litteä. Erinomainen pigmentti. Voimakas alaleuka. Korvien sijainti on 
hyvä, mutta toivoisin ne hieman pienemmiksi. Hyvät ääriviivat, hyvä eturinta. Toivoisin hieman pituutta rintakehään. 
Erinomainen hännänkiinnitys. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä.  
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Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI 
11 årig veteran hane med bra proportioner. Välformat huvud med ok ansatta öron med mycket fina fransar. Mycket vackra, 
mörka ögon. Lite svag haka. Framskjuten skuldra. Bra kropp och vinklar. Mycket fina tassar med mycket vackra fransar. Rör 
sig med bra raskhet. Hade dock önskar något mer resning. Vacker päls. 
11-vuotias veteraaniuros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen pää ja ok kiinnittyneet korvat, joissa erittäin hienot hapsut. 
Erittäin kauniit, tummat silmät. Hieman heikko alaleuka. Etuasentoinen lapa. Hyvä runko ja kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät, 
joissa erittäin kauniit hapsut. Liikkuu hyvällä reippaudella. Olisin tosin toivonut hieman enemmän ryhtiä. Kaunis turkki. 
 
REVONHÄNNÄN PRINSSI UNICO 34776/13 uros 
i. Revonhännän Jerry e. Revonhännän Ultra Unine 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO EH 
Maskulin hane med fin storlek och utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron. Mörka ögon, visar lite vitt. Fint 
nosparti och haka. Välver i sin rygg. Mycket framskjuten skuldra. Ok vinklad. Rör sig med bra steg men utan resning. Vacker 
päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvä koko ja erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät, 
joista näkyy hieman valkoista. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. Köyristää selkäänsä. Hyvin etuasentoinen lapa. Ok kulmaukset. 
Liikkuu hyvällä askeleella, mutta ryhdittömästi. Kaunis turkki. 
 
REVONHÄNNÄN Q-AKKA 48300/13 narttu 
i. Pinaco Ozzy To Kiapri e. Revonhännän Qatina 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, NUO-ERI, NUK-1, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen narttu. Hieman pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä eturinta. Hyvä kallo ja silmät. Riittävän täyteläinen 
kuono-osa ja hyvä purenta. Hyvä selkälinja. Liikkuu reippaasti vaivattomalla askeleella. Ylälinja voisi olla hieman tiiviimpi. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Trevlig helhet. Goda proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Vinternäsa. Utmärkt bett. Vacker hals och rygg. 
Välkroppad och välvinklad. Fina tassar med långa fransar. Pigga rörelser, lite nystande fram. Vacker päls. Trevligt 
temperament. 
Miellyttävä kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Talvikirsu. Erinomainen purenta. Kaunis kaula ja 
selkä. Hyvä runko ja hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät, joissa pitkät hapsut. Reippaat liikkeet, hieman kerivät edestä. Kaunis 
turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, feminine head, good reach of neck & fornt, body, topline, tailset, would like better let down in hocks. 
Kiva koko, feminiininen pää, hyvä kaulan ulottuvuus ja etuosa, runko, ylälinja, hännän kiinnitys, toivoisin paremmin alhaalla 
olevat kintereet.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
God typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Mycket söt huvud och uttryck. Välburna öron. Runda ögon. Litet nosrynka. 
Bra bett. Kunde ha mer pigment. Bra topline och kropp. Goda vinklar. Bra pälskvalitet med urfälld. Mycket välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Erittäin suloinen pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. 
Pyöreät silmät. Hieman kuonoryppyjä. Hyvä purenta. Pigmenttiä voisi olla enemmän. Hyvä ylälinja ja runko. Hyvät kulmaukset. 
Hyvä turkinlaatu, mutta turkki pudonnut. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
REVONHÄNNÄN Q-VITELLA48298/13 narttu 
i. Pinaco Ozzy To Kiapri e. Revonhännän Qatina 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
22 Monate alte, feminine Hündin, korrektes Gebiss, hübscher Kopf von guten Proportionen, ausgezeichnete Winkelungen, 
gute Untere- & leicht nachgebende Oberlinie, typische Bewegungsablauf, Bewegung der Vorhand an der Grenze zum 
akzeptable.  
22 kuukautta vanha, feminiininen narttu, oikea purenta, sievä pää, jossa hyvät mittasuhteet, erinomaiset kulmaukset, hyvä 
alalinja, ylälinja hieman epävakaa, tyypilliset liikkeet, eturaajojen liikkeet hyväksyttävän rajalla.  
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Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  NUO EH, NUK 1 
Feminiininen, hyvänkokoinen narttu, jolle toivoisin tasapainoisemman ylälinjan liikkeessä. Hyvä kallo-osa ja oikein sijoittuneet 
korvat, mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä runko ja rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Ei tänään 
parhaassa karvapeitteessä, mutta laatu oikea. Antaa hieman etumatalan vaikutelman liikkeessä. Riittävä ulottuvuus 
sivuliikkeessä. Miellyttävä käytös. 
 
 
REVONHÄNNÄN RIMMA RIEMUKIEMURA 53524/13 narttu  
i. Revonhännän Gomia Goran e. Revonhännän Hilima 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
20 months black. Rather strong in skull. Lovely eye and expression. Ears good size, well placed. Good bone, feet, muzzle. 
Nice reach of neck. Good topline, long in back. Tailplacement excellent. Angulations good front and rear. Little narrow on 
move, crosses in front. 
20 kuukautta musta. Pikemminkin vahva kallo. Kauniit silmät ja ilme. Korvat hyvän kokoiset, hyvin asettuneet. Hyvä luusto, 
käpälät, kuono. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja, takaa pitkä. Hännänkiinniyts erinomainen. Kulmaukset hyvät edestä ja 
takaa. Hieman ahdas liikkeessä, astuu ristiin edestä.  
 
REVONHÄNNÄN TINTARELLA FI55299/13 narttu 
i. Revonhännän Ihana Ilmari e. Revonhännän Ximena 
kasv. Sirpa Perälä, Lakiala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN H 
Lite luftig och outvecklad. Mycket feminint huvud. Välburna öron. Vackra ögon. Utmärkt bett. Tillräcklig hals. Tunn och smal 
bröstkorg. Välvinklad. Vrider ut tassarna fram. Rör sig väl men tappar sin svans lite. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Hieman ilmava ja kehittymätön. Hyvin feminiininen pää. Hyvin kannetut korvat. Kauniit silmät. Erinomainen purenta. Riittävä 
kaula. Kevyt ja kapea rintakehä. Hyvin kulmautunut. Kääntää etukäpäliään ulospäin. Liikkuu hyvin, mutta pudottaa hieman 
häntäänsä. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
REVONHÄNNÄN TIPPASUSA 55298/13 narttu 
i. Revonhännän Ihana Ilmari e. Revonhännän Ximena 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia NUO ERI, NUK 3 
19 months. Correct type. Nice head with correct bite and good expression. Well set ears and tail. Well size and proportions. 
Coat could be a better quality. Live in movement. Well presented. 
19 kuukautta. Oikea tyyppi. Miellyttävä pää, oikea purenta ja hyvä ilme. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet. Turkki voisi olla parempilaatuinen. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI AVK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
21 months. Good size and shape. Attractive feminine head. Nice dark eye. Ear size, place excellent. Topline pit soft. Excellent 
croup and tailplacement. Angulations good front and rear. Good coming and going, nicely balanced. 
21 kuukautta. Hyvän koko ja muoto. Miellyttävä narttumainen pää. Hyvä tummat silmät. Korvien koko, sijainti erinomainen. 
Ylälinja hieman pehmeä. Erinomainen lantio ja hännänkiinnitys.  Kulmaukset hyvät edestä ja takaa.  Hyvät etu- ja takaliikkeet, 
kauniisti tasapainoinen. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, NUO ERI, NUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions. Head ok but muzzle could be a little more defined. Skull is a little flat and ears could have a little more lift. 
Good expression. Good tail. Movement could be a little more fluent, but covers enough ground. 
Hyvät mittasuhteet. Pää ok, mutta kuono voisi olla selväpiirteisempi. Kallo hieman tasainen ja korvat voisivat olla 
korkeammalla. Hyvä ilme. Hyvä häntä. Liike voisi olla sujuvampaa, mutta askeleet ovat riittävän pitkät. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja NUO EH 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
22 months old. Elegant bitch. Head could be smaller. Too round skull. Ears could be set better. Slightly too short in muzzle. 
Excellent neck. Topline could be straighter. Too high in the rear. Lacks forechest. Elegant bone, nice feet. Well angulated rear. 
Nice coat quality for the age. Moves very good from all angles, with very good drive from the side. 
22 kuukautta vanha. Elegantti narttu. Pää voisi olla pienempi. Liian pyöreä kallo. Korvat voisivat olla paremmin asettuneet. 
Hieman liian lyhyt kuono. Erinomainen kaula. Ylälinja voisi olla suorempi. Liian korkea edestä. Puuttuva eturinta. Elegantti 
luusto, hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä turkinlaatu ikäisekseen. Liikkuu hyvin joka suunnasta, hyvin tehokkaasti 
sivulta. 
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REVONHÄNNÄN UNICECO 10417/14 narttu 
i. Oakmyst Bachelor Boy e. Revonhännän Marzenna 
kasv. Sirpa Perälä, Lakiala 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-ERI, JUK-3, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Vahvaluustoinen lanneosaltaan hieman pitkä. Hyvänkokoinen Hyvä häntä. Hyvin kulmautunut takaa, avoimemmin edestä. 
Löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä kallo ja korvat, riittävän täyteläinen kuono-osa. Tummat silmät. Hyvä pigmentti. Liikkuu 
tasapainoisella riittävällä askeleella. Vielä löysyyttä edessä. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Smaller type, nice feminine head, front, body, topline ok, could have a bit longer body and better let down hocks, good 
tailcarriage. Her hindaction let her down. 
Pienempää tyyppiä, kiva feminiininen pää. Etuosa, runko, ylälinja ok. Voisi olla hieman pidempi runko ja kintereet voisi olla 
alempana, hyvä hännän kanto. Takaliikkeet laskevat alas.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Kunde vara mer upp på benen. Mycket tilltalande huvud och uttryck. Välburna öron 
med fina behäng. Bra bett och pigment. God hals. Bra rygg och svans. Välkroppad. Fina tassar. Grov päls. Välgående men 
ger en lågställd intryck. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Voisi olla korkearaajaisempi. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Hyvin 
kannetut korvat, joissa hyvät hapsut. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä kaula. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä runko. Hyvät käpälät. 
Karkea turkki. Liikkuu hyvin, mutta antaa matalan vaikutelman. Erinomainen luonne. 
 
REVONHÄNNÄN UNICUWA FI10418/14 narttu 
i. Oakmyst Bachelor Boy e. Revonhännän Marzenna 
kasv. Sirpa Perälä, Lakiala 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN EH 
17 kk. Erinomainen koko. Hieman matalaraajaisen ja pentumaisen vaikutelman antava. Lupaava, kaunispiirteinen, 
narttumainen pää. Hyvät korvat. Kauniit, tummat silmät. Tällä hetkellä tasapurenta. Hyvä alaleuan leveys. Hyvä rintakehä ja 
eturinta. Saisi nostaa häntänsä liikkeessä paremmin. Saisi liikkua paremmin. 
 
REVONHÄNNÄN VILOSOHVI PANTTERI 14778/14 narttu 
i.Lecibsin Panther e. Revonhännän Auringonsäde 
kasv. Perälä Sirpa, Lakiala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Well proposioned head. Good skull. Good length  of muzzle but needs a little more 
cushioning. Earset is a little low and needs to use them more. Good eye shape, mouth. Standing outline is a little long but 
holds it better in move. Excellent rear angulation, would prefer a little bit more turn upper arm. Happy temperament. 
Yleisvaikutelman on erittäin hyvä. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvä kallo. Hyvä kuonon pituus mutta sen tarvitsisi olla hieman 
täyteläisempi. Korvien sijainti on hieman alhaalla ja tulisi käyttää niitä enemmän. Hyvä silmien muoto, suu. Seistessä 
ääriviivoiltaan hieman pitkä, mutta kantaa itsensä paremmin liikkeessä. Erinomaiset takakulmaukset, toivoisin hieman 
viistomman olkavarren. Iloinen luonne. 
 
REVONHÄNNÄN XINARA 56898/10 narttu 
i.Shibazhan Nabil e.Revonhännän Hilima 
Kasv. Sirpa Perälä, Lakiala  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VAL ERI VAK 4  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Good dark eye, mouth.  Would prefer a little more cushioning in foreface. 
Excellent front assembly. Good size and balance. Excellent tailset. Moves well special in front. Good coat texture. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Hyvät tummat silmät, suu. Toivoisin hieman enemmän täyteläisyyttä 
kuono-osaan. Erinomainen edestä kokonaisuutena. Hyvä koko ja tasapaino. Erinomainen hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin, 
erityisesti edestä. Hyvä turkinlaatu. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Bra skalle, öron och behäng. Ljusa ögon. Aningen downface. Tunn 
käke. Kunde ha mer markerad haka. Harmonisk topline. Bra kropp. Välvinklad. Utmärkt päls. Ovala tassar. Välgående. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo, korvat ja hapsut. Vaaleat silmät. 
Aavistuksen laskeva kuononselkä. Kevyt leuka. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Harmoninen ylälinja. Hyvä runko. Hyvin 
kulmautunut. Erinomainen turkki. Ovaalit käpälät. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
REVONHÄNNÄN YESTAS 40828/14 narttu 
i. Revonhännän Guzmania e.Revonhännän Fergie 
kasv. Sirpa Perälä, Lakiala 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
10 Monate alte etwas grossrahmige Hündin, knappes Vorbiss, noch gutes Kinn, gut proportionierter Kopf, ausgezeichnete 
Winkelungen, gute Obere-& Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Kymmenkuukautinen hieman suurikokoinen narttu, niukka alapurenta, vielä hyvä leuka, hyvät pään mittasuhteet, erinomaiset 
kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet. 

 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN H 
God typ och helhet. Feminin tik. Rejäl, bra skalle. Välplacerade öron. Mörka ögon. Välutfylld nosparti, men alltför lite markerad 
haka. Utmärkt pigment. Saxbett. Framskjuten skuldra. Ostabil rygg och svans. Tunn kropp. Bra front. Välvinklat bak. Bra 
tassar. Svår bedömda rörelser. Urfälld päls av litet sträv kvalitet. Utmärkt temperament. 
Hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Reilu, hyvä kallo. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. Hyvin täyttynyt 
kuono-osa, mutta aivan liian häipyvä alaleuka. Erinomainen pigmentti. Saksipurenta. Etuasentoinen lapa. Epävakaa selkä ja 
häntä. Laiha runko. Hyvä etuosa. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Vaikea arvioida liikkeitä. Pudottanut turkkiaan, joka 
laadultaan hieman karkeaa. Erinomainen luonne. 
 
REVONHÄNNÄN ZOMANIA FI47567/14 narttu 
i. Revonhännän Guzmania e.Revonhännän Utlra Unine 
kasv. Sirpa Perälä, Lakiala 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia JUN ERI 
9 months. Correct type with typical head with correct bite. Well set ears and tail. Open forelegs. Good proportions. Good 
substance. Quality coat. Live in movement. Well presented. 
9 kuukautta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää, oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Avoimet eturaajat. Hyvät 
mittasuhteet. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
REWAKI CHO-DEN 41783/15 uros 
i. Kan Sing’s Tenzin At Rewaki e. Rewaki Betty 
kasv. Ann Lõhmus, Viro 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin:. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää. tummat silmät, riittävän ylös kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. 
Erinomainen eturinta, hieman pystyt lavat. Oikean mallinen rintakehä, hyvä takakulmaukset. Oikein kiinnittynyt häntä, reippaat 
liikkeet, liikkeessä aavistuksen takakorkea. 
 
RIFFENDAHL BENJI BALTAZAR 11623/11 uros 
i.Shandita’s Tru Finn e.Lecibsin Sindy 
Kasv.  Aila Malmi-Backman 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO ERI AVK2 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is exc. Well propositioned head, good earset. Wellshaped oat that could fraction darker. Exc. muzzle. Good 
mouth and chin. Typical head expression. Well proposioned in size. Good topline and tailset. Needs a little more coat to 
complete picture. Positive mover. Excellent feed. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää, hyvä korvien sijainti. Hyvänmuotoiset [ silmät?], jotka voisivat  ?  
tummemmat. Erinomainen kuono. Hyvä suu ja alaleuka.  Tyypillinen pään ilme. Hyvät koon suhteet. Hyvä ylälinja ja hännän 
kiinnitys. Tarvitsee hieman lisää turkkia täydentämään kokonaiskuvan. Positiivinen liikkuja. Erinomaiset käpälät. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO EH 
Mittasuhteiltaan mukava tanakkarunkoinen uros, jolla sopiva luustonvahvuus. Hieman vaaleat silmät, muuten hyvä pää. Lapa 
saisi olla viistompi ja ryhti parempi. Rintakehä saisi olla pidempi ja lanne lyhyempi. Riittävät takakulmaukset. Hyvä häntä. 
Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu edestä epävakaasti. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
4 J. alter kräftiger Rüde mit akzeptablem Vorbiss, kräftiges Kinn, gute Augen und Ohren, ausgezeichnete Winkelungen, gute 
Obere-, und Unterlinie, korrekter Bewegungsablauf.  
Nelivuotias voimakas uros, jolla hyväksyttävä alapurenta. Voimakas leuka, hyvät silmät ja korvat. Erinomaiset kulmaukset, 
hyvä ylä- ja alalinja, oikeat liikkeet.  

 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Hane med bra proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Något ljusa, välformade ögon. Fint nosparti och haka. Bra 
överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Rör sig med fin raskhet och resning. Fin päls. Mycket fina tassar med fransar. 
Uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hieman vaaleat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä 
kuono-osa ja alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. 
Hyvä turkki. Erittäin hyvät käpälät ja hapsut. 
 
RIFFENDAHL CLOE CELESTRA 34211/13 narttu 
i. P'Zazz Never Say Never e. Riffendahl Agnes Aphrodite 
kasv.  Aila Malmi-Backman 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi  NUO ERI NUK2 
16 månader, trevlig helhet, feminin huvud & uttryck. Bra skalle, välformad nosparti men ngt trång underskäket.  Aningen ljus 
ögon. Utmärkta hals, förbröst & bröstkorg. Balanserade vinklar. Väl ansatt & buren svans. Rör sig med utmärkt steg från sidan. 
16 kuukautta, miellyttävä kokonaisuus, feminiininen pää & ilme. Hyvä kallo, hyvin muodostunut kuono-osa mutta hieman 
kapea alaleuka. Aavistuksen vaaleat silmät. Erinomainen kaula, eturinta & rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvin 
kiinnittynyt & kannettu häntä. Liikkuu erinomaisella askeleella sivusta. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Ganska stor tik med utmärkta proportioner. Feminint huvud och uttryck. Lite kort näsa men utmärkt haka. Tillräcklig hals. 
Välkroppad. Balanserade vinklar. Fina tassar. Utmärkta rörelser. Välburen svans. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Melko suuri narttu, mutta erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hieman lyhyt kuono, mutta erinomainen leuka. 
Riittävä kaula. Hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice feminine head, good overall shape and well-balanced, good front & hindquarters, body, nice tailset. Sound in 
movement.  
Erittäin kiva feminiininen pää, hyvä malli kaikin puolin ja hyvin tasapainoinen, hyvä etuosa & takakulmaukset, runko, kiva 
hännän kiinnitys. Oikeat liikkeet.  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO ERI 
Erinomainen koko. Antaa matalaraajaisen vaikutelman. Vahva, narttumainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Silmät saisi olla 
tummemmat. Melko voimakas alapurenta. Riittävä alaleuka. Erinomainen rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. 
Ranteet hieman painuneet. Kaunis karva, hyvä häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Kevyt, joustava sivuaskel. Lyhyehkö kuono. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki NUO ERI, NUK 2, SA 
Mallikas narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet, runko ja rintakehä. Hyvä pää. Hieman pyöreät ja vaaleat silmät häiritsevät. 
Kaunis ylälinja ja erinomainen häntä. Sopusuhtaisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin ja ryhdikkäästi. Hyvä turkki. 

 
Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2 J. alte kräftige Hündin mit sehr starkem Vorbiss, sehr kurzer Fang, korrekte Ohren, noch gute Augen, Winkelungen könnten 
besser sein, gute Obere- & Unterlinie, guter Bewegungsablauf wobei die Vorhand leicht kreuzt.  
Kaksivuotias voimakas narttu, jolla erittäin voimakas alapurenta, hyvin lyhyt kuono, oikeat korvat, vielä hyvät silmät, 
kulmaukset voisivat olla paremmat, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät liikkeet, mutta astuu edestä hieman ristiin.  

 
RINA-CZA’S ALOHA IDAHO 47363/13 uros 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Rina-Cza's Chaos Mauna Loa 
kasv. Peltomaa-Haapaniemi Susanna, Pori 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi NUK ERI NUK2 
17 månader, utm helhet, maskulin & välformad huvud, mörka och välformade ögon. Små, välburna öron, tillräcklig hals. Utm 
förbröst & bröstkorg. Väl ansatt & buren svans. Rör sig med tillräckligt steg, men kunde ha mer drive in steget. Bra päls. 
17 kuukautta, erinomainen kokonaisuus, maskuliininen & hyvin muodostunut pää, tummat ja hyvänmuotoiset silmät. Pienet, 
hyväasentoiset korvat, riittävä kaula. Erinomainen eturinta & rintakehä. Hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä. Liikkuu riittävällä 
askeleella, mutta voisi olla enemmän työntöä  askeleessa. Hyvä turkki. 
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Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO EH 
Hyvänkokoinen, aavistuksen raskaan vaikutelman antava nuori uros. Kaunis uroksen pää. Kauniit silmät. Hyvä purenta. Vahva 
syvä alaleuka. Turhan pitkä lanneosa. Kaunis hännänkiinnitys. Hyvä eturinta, runko ja takaosa. Liikkuu hyvin takaa, löysästi 
edestä. Sivuliike tulisi olla tehokkaampi. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO ERI 1 SA PU 4 VASERT 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice masculine head, teeth should be straighter, well balanced in outline, body, topline, tailset good. Needs to firm up in front 
action, hind is very good, good side gait.  
Kiva urosmainen pää, hampaiden tulisi olla suoremmassa, hyvin tasapainoiset mittasuhteet, runko, ylälinja, hännänkiinnitys 
hyvät. Tarvistsee kiinteytyä etuliikkeissä, takaa erittäin hyvä, hyvä sivuaskellus.  
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year 9 months. Nice type, very nice head & expression. Correct bite, ears well set & carried. Nice neck, chest well 
developed. A bit open in elbows. Correct angulation in rear. Correct topline, tail well set & carried. Free mover. 
1 vuosi 9 kk. Hyvää tyyppiä, oikein hyvä pää ja ilme. Oikea purenta, hyvä korvien asento ja kanto. Hyvä niska, rintakehä hyvin  
kehittynyt. Hieman löysät kyynärpäät. Oikea takakulmaukset. Oikea ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi NUO EH 3 
Maskulin. Bra uttryck. Välutfyllt nosparti. Välplacerade öron. Kunde ha mera bredd i sin haka för att ge tänderna plats. 
Skuldran kunde ligga bättre. Kraftig benstomme. Bra kropp men behöver tänka på midjan. Bra överlinje. Välansatt svans. 
Kunde ha mer vinkling fram. Lovande päls. Kunde ha bättre hartassar. Rör sig med kort steg fram. Behöver bli stabilare i sina 
armbågar. Välburen svans. Tillräcklig attityd. 
Maskuliininen. Hyvä ilme. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Hyvin asettuneet korvat. Voisi olla leveämpi alaleuka, että hampaat 
mahtuisivat paremmin. Lapa voisi olla paremmin asettunut. Vahva luusto. Hyvä runko mutta tulee ajatella vyötäröä. Hyvä 
ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Voisi olla enemmän kulmautunut edestä. Lupaava turkki. Voisi olla paremmat jäniksenkäpälät. 
Liikkuu lyhyellä askeleella edestä. Kyynärpäiden tulee vakaantua. Hyvin kannettu häntä. Riittävä asenne. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, NUO ERI NUK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Well coated male with masculine outline. Lovely cushioning. The mouth could be tidier. Well-set front with elbows quite close 
in. Very good body. Very nice solid hock-joints. 
Hyväturkkinen uros maskuliinisilla ääriviivoilla. Ihanan täyteläinen kuono. Suu voisi olla siistimpi. Hyvin asettunut edestä, jossa 
kyynärpäät hieman lähellä. Todella hyvä runko. Todella vankka kinnernivel.  
 
RINA-CZA’S ALOHA INDIANA 47364/13 uros 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Rina-Cza's Chaos Mauna Loa 
kasv. Peltomaa-Haapaniemi Susanna, Pori 
 
Turku KV 24.1.2015 Joakim Ohlsson, Ruotsi  NUO EH 
17 månader, ger ett något långt intryck i rörelsen, maskulin, välformat huvud, mörka, ngt runda ögon, välburna öron. Utmärkt 
hals, förbröst & bröstkorg. Aningen långt ländparti. Harmoniska vinklar. Ngt lågt avsatt & blatt buren svans. För dagen ngt 
överbyggd i rörelsen. Utmärkt päls.  
17 kuukautta, antaa hieman pitkän vaikutelman liikkeessä, maskuliininen, hyvin muodostunut pää, tummat, hieman pyöreät 
silmät, hyväasentoiset korvat. Erinomainen kaula, eturinta & rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset kulmaukset. 
Hieman alas kiinnittynyt & litteänä kannettu häntä. Tänään hieman takakorkea liikkeessä. Erinomainen turkki.  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    NUO EH 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong, masculin dog, good head, needs broader bottom jaw. Good reach of neck & front, needs better laid upperarm. When 
stnding is not level, in the back, good hindqurters, carries his tail well. Good temperament. 
Vahva, maskuliininen uros, hyvä pää, tarvitsisi leveämmän alaleuan. Hyvä kaulan pituus ja etuosa, tarvitsee paremmin 
asettuneen olkavarren. Seistessä ei ole tasainen selkä, hyvät takakulmaukset, kantaa häntänsä hyvin. Hyvä luonne.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki NUO EH, NUK 1 
Hyvänmallinen uros, jolla sopiva rungonvahvuus. Ylälinjan tulisi olla suorempi, pehmeyttä selässä. Ilmeikäs pää, sopiva 
kuonon vahvuus. Hyvä eturinta, hieman ulkonevat kyynärpäät. Hyvä takaosa ja häntä. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu reippaasti, 
hieman epävakaasti edestä. 
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Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, NUO ERI, NUK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year 7 months. Nice type & bones & body. Nice strong head, correct bite, excellent developed chest, a bit open in elbows & 
front legs. Excellent angulation in back legs. Correct topline, tail well set & carried. Free mover. 
1 vuosi 7 kk. Hyvää tyyppiä, hyvä luusto ja runko. Hyvä vahva pää, oikea purenta, erinomaisesti kehittynyt rintakehä, hieman 
löysät kyynärpäät ja etujalat. Erinomaiset takakulmaukset. Oikea ylälinja, hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi NUO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Stark könsprägel. Aningen lång helhet. Bra uttryck. Lätta fina öron. Kunde ha mer bredd i sin haka. Skuldran kunde ligga 
bättre. Typiska framben. Kunde vara fastare i armbågarna. Bra överlinje. Välansatt svans. Brant överarm. Balancerade vinklar 
bak. Utmärkt päls och färg. Lite trång bak och lös fram. Tillräcklig steglängd. Fin attityd. 
Vahva sukupuolileima. Aavistuksen pitkä kokonaisuus. Hyvä ilme. Kevyet hienot korvat. Voisi olla leveämpi leuka. Lapa voisi 
olla paremmin asettunut. Tyypillisiä eturaajat. Voisi olla tiiviimmät kyynärpäät. Hyvä ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Jyrkkä 
olkavarsi. Tasapainoiset kulmaukset takana. Erinomainen turkki ja väri. Hieman ahdas takaa ja löysä edestä. Riittävä 
askelpituus. Hieno asenne. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 2 SA PU 3 VASERT 
Käsiteltävissä 
Excellent proportions. Masculine head of good size. Excellent muzzle and stop. Clear dark eyes. Well carried ears. Shoulder 
could be better laid back. Firm level back. Good forechest and spring of ribs. Well developed rear. Good coat condition. Easy 
mover. Charming character.   
Erinomaiset mittasuhteet. Urosmainen, hyvän kokoinen pää. Erinomainen kuono ja otsapenger. Kirkkaat, tummat silmät. Hyvin 
kannetut korvat. Lavat voisivat olla paremmin taakse asettuneet. Vankka, suora selkä. Hyvä eturinta ja kylkiluiden kaarevuus. 
Hyvin kehittynyt takaosa. Hyvä turkin kunto. Helpot liikkeet. Hurmaava luonne.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Voimakasluustoinen, sopivan kokoinen nuori uros. Hyvä pää. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä häntä, hyvä takaosa. Liikkuu hyvin, 
mutta putoaa hieman eteen liikkeessä. Kaunis turkki. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, NUO EH NUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
A longer cast, masculine male. Good face cushioning. Good eye- & earset. Mouth could be tidier. Good body. Strongly built. 
Straight back. Well-boned for size. Topline rises on move. Relatively straight mover. 
Pidemmän oloinen, maskuliininen uros. Hyvä kuonon täyteläisyys. Hyvät silmät ja korvien kiinnitys.  
 Suu voisi olla siistimpi. Hyvä runko. Voimakas rakenne. Suora takaa. Hyvä luusto kokoisekseen. Ylälinja nousee liikkeessä. 
Suhteellisen suora liikkuja. 
 
RINA-CZA’S ALOHA CAROLINA 47367/13 narttu 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Rina-Cza's Chaos Mauna Loa 
kasv. Peltomaa-Haapaniemi Susanna, Pori 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year 9 months. Correct type & head & bite. Nice position of neck. A bit open in elbows & front. Very nice topline. Good 
angulation of back legs. Tail well set & carried. Free movement. 
1 vuosi 9 kuukautta. Oikea tyyppi, pää ja purenta. Hyvä kaulan asento. Hieman löysät kyynärpäät ja etuosa. Oikein hyvä 
ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Vapaa liike. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi NUO EH 4 
Tik med fina proportioner. Stark könsprägel. Mörka ögon. Kunde ha lite bredare haka för att ge plats åt tandraden. Lätta fina 
öron. Tillräckligt förbröst. Fin benstomme. Behöver få mera fransar på tassarna. Bra kropp med alltför högt hull idag. Lite lågt 
ansatt svans. Tilltalande päls. Välburen svans. Lite tung. Ok attityd. 
Narttu hyvillä mittasuhteilla. Vahva sukupuolileima. Tummat silmät. Voisi olla vähän enemmän leveyttä leuassa antaakseen 
enemmän tilaa hammasriville. Kevyet hienot korvat. Riittävä eturinta. Hieno luusto. Tarvitsee enemmän tassuhapsuja. Hyvä 
runko mutta aivan liian lihava tänään. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Puhutteleva turkki. Hyvin hännän kanto. Hyvä askel. 
Hieman raskas. Ok asenne. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, NUO ERI NUK1 SA PN4 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Nice preportions. Good headsize for body. Nice earset. Mouth a bit untidy but nice cushioning & chin. Good body. Solid. Free, 
light mover with good rear action. She is typy. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä päänkoko runkoon nähden. Hyvä korvien asento. Suu hieman epäsiisti, mutta hyvä kuonon 
täyteläisyys & leuka. Hyvä runko. Vankka. Vapaat, kevyet liikkeet hyvällä takaliikkeellä. Hän on tyypillinen.  



247	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO EH 
Käsiteltävissä 
Good size. In too heavy condition. Well carried head. Could have larger eyes. Well shaped skull. Teeth could be more even 
placed. Straight back. Good angulation. Excellent coat. Good movement and character. 
Hyvä koko. Liian raskaassa kunnossa. Hyvin kannettu pää. Silmät voisivat olla suuremmat. Hyvän mallinen kallo. Hampaat 
voisivat olla tasaisemmin asettuneet. Suora selkä. Hyvät kulmaukset. Erinomainen turkki. Hyvät liikkeet ja luonne.  
 
RINA-CZA’S PARTY OF LOVE 45677/06 uros 
i. Arundina Oh No How Parti e. Miliisin Ne-Fthys 
Kasv. Peltomaa-Haapaniemi Susanna, Pori  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI 
9 årig veteran hane med utmärkt proportioner. Fin storlek. Vacker, välformad skalle med väl ansatta öron. Vackra, välformad, 
mörka ögon. Fin haka och nosparti. Bra ansatt svans. Bra kropp. Tillräckliga vinklar. Fina tassar med vackra fransar. Rör sig 
med fin raskhet och resning. Vacker päls. 
9-vuotias veteraaniuros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä koko. Kaunis, hyvämuotoinen kallo, jossa hyvin kiinnittyneet 
korvat. Kauniit, hyvänmuotoiset, tummat silmät. Hyvä alaleuka ja kuono-osa. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko. Riittävät 
kulmaukset. Hyvät käpälät, joissa kauniit hapsut. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
RINA-CZA'S SUPER TRINITY 10693/09 narttu 
i. Ziestan Amiel e. Rina-Cza’s Champagne 
Kasv. Peltomaa-Haapaniemi Susanna, Pori  
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO H 
Tik med fina proportioner. Ganska rund skalle. Lätta, fina öron. Mörka ögon. Något slarvigt bett. Hakan kunde ha lite mera 
bredd. Ganska bra ben och tassar; tillräckliga fransar. Skuldran kunde ligga bättre. Kunde vara i betydligt stramare 
muskelkondition. Kotar över i hasen. Bra päls. Ganska bra steg men trång bak o hasen behöver bli stabilare. Kunde ha lite 
mera attityd. 
Narttu hienoilla mittasuhteilla. Aika pyöreä kallo. Kevyet hienot korvat. Tummat silmät. Hieman huolimaton purenta. Leuka voisi 
olla leveämpi. Aika hyvät raajat ja tassut; riittävästi hapsuja. Lapa voisi olla paremmin asettunut. Voisi olla huomattavasti 
tiukemmassa lihaskunnossa. Kinner menee liikaa yli. Hyvä turkki. Aika hyvät askel mutta ahdas takaa ja kintereen tulee 
vakiintua. Voisi olla vähän enemmän asennetta. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good for size. Pretty face. Earset a bit low. Good padding & chin. Needs to muscle up a bit. Rear is not strong. Free mover but 
could be straighter in front. 
Hyvän kokoinen. Kauniit kasvot. Korvienkiinnitys hieman alhaalla.  Hyvä täyteläisyys  & leuka. Täytyisi saada hieman lihaksia. 
Takaosa ei ole vahva. Vapaa liikkuja mutta voisi olla suorempi edestä. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Good size. Long enough body. Proud attitude. Could have slightely less rounded skull. Excellent stop. Good topline. Enough 
bone. Excellent coat. Quick free movement. Excellent character.  
Hyvä koko. Riittävän pitkä runko. Ylpeä asenne. Voisi olla hieman vähemmän pyöreä kallo. Erinomainen otsapenger. Hyvä 
ylälinja. Riittävä luusto. Erinomainen turkki. Nopeat, vapaat liikkeet. Erinomainen luonne.  
 
ROX PINE’S FLARE METEOR 20212/13 narttu 
i. Oakmyst Bachelor Boy e. Olazza Taiga  
kasv. Jenna Taajamo, Tampere 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Nät liten tik. Utmärkta proportioner. Litet, feminint huvud med något runda ögon. Tillräckligt nosparti. Utmärkt bett. Vacker hals 
och rygg. Tillräcklig kropp. Välvinklad. Fina tassar. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Tyvärr störs uttrycket av dem lite för 
framträdande ögonen. Trevligt temperament. 
Sievä, pieni narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Pieni, feminiininen pää. Hieman pyöreät silmät. Riittävä kuono. Erinomainen 
purenta. Kaunis kaula ja selkä. Riittävä runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. 
Valitettavasti ilmettä häiritsee hieman liian ulkonevat silmät. Miellyttävä luonne. 
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RUNCORNER BIG BOSS FI45830/11 uros 
i. Vanessan Preston e. Down-Goblin Vadelma 
kasv. Sari Poikonen, Iisalmi 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO H 
Hyvänkokoinen, hieman tottumattomasti esiintyvä uros. Maskuliininen pää ja ilme. Melko hyvä etuosa. Hieman pitkä lanne, 
jota pyöristää liikkeessä, takaliikkeet rungon alla. Oikealaatuinen turkki. 
 
RUNCORNER CHARMING FOREVER 12296/13 narttu 
i. Vanessan Forever e. Down-Goblin Valdelma 
kasv. Sari Poikonen 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO ERI, AVK 1, SA 
Hyvänkokoinen, ryhdikäs narttu. Oikeamuotoinen pää. Rodunomainen ilme. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät mittasuhteet. 
Oikea-asentoinen häntä. Turkki voisi olla hieman silkkisempi. Erinomainen temperamentti. Hyvät liikkeet. 
 
RUNCORNER DANGEROUS DIAMOND 52805/13 narttu 
i. Toyway In-Tressi e. Runcorner Baby Belinda  
kasv. Sari Poikolainen, Iisalmi 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen NUO ERI, NUK 3, SA 
Hyvänkokoinen, reippasti esiintyvä, nuori nattu. Kaunis, oikeamuotoinen pää. Hyvä ilme. Tasapainoiset kulmaukset ja oikeat 
mittasuhteet. Melko hyväasentoinen häntä. Terveet liikkeet. 
 
RUNCORNER EXCELLENT EKATERINA FI44033/14 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Runcorner Charming Forever 
kasv. Sari Poikonen 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Particolour with good finished foreface and dark pigment and eye. Upright in shoulder. Elbows could be tighter. Could do with 
more weight. Long in hock and lacking bone. Rather long in body. Not looking at her best at the moment, just needs more 
body. 
Particolour jolla hyvin täyttynyt kuono ja tumma silmäpigmentti. Pysty lapa. Kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät. Voisi olla 
enemmän painoa. Korkea kinner ja kaipaisi enemmän luustoa. Melko pitkä runko. Ei ole parhaimmillaan tällä hetkellä, tarvitsee 
enemmän runkoa. 
 
RUNCORNER EXCELLENT ELEANOR FI44031/14 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Runcorner Charming Forever 
kasv. Sari Poikonen 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEK 2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, good feminine head, nice reach of neck, good body, topline & tail, front & hindquarters ok. Quite gay in the 
movement. Lovely temperament.  
Kiva koko, hyvä feminiininen pää, kiva kaulan pituus, hyvä runko. Ylälinja, häntä, etuosa ja takakulmaukset ok. Aika homppeli 
liikkeessä. Ihana luonne.  
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  PEK 2 
Villisti esiintyvä. Vahvaluustoinen narttupentu. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Vahva, narttumainen pää. Hyvät 
korvat. Keskiruskeat silmät. Hampaiden tarkistamista tulee harjoitella. Tilava runko. Hyvä pentukarva. Kaunis häntä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen hyvin. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 months. Correct size, nice head. Correct bite, nice position of neck. Good  development of chest. Good angulation of back 
legs. Correct topline. Tail well set & carried. Correct movement. 
10 kuukautta. Oikean kokoinen, sievä pää. Oikea purenta, hyvä kaulan asento. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvät 
takakulmaukset. Oikea ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Oikea liike. 
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Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää, hyvät korvat, kauniit tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta, hyvä raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu takaa 
erinomaisesti, edestä vielä hieman holtittomasti. Aavistuksen pullukassa kunnossa. Erinomainen turkinlaatu. Esiintyy 
rauhallisesti. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
1 year. Good size and shape. Lovely eye and expression. Ears well placed. Good bone, feet. Stands slightly out elbow. Topline 
and tailplacement good. Angulations good front and rear. Good coming and going, nicely balanced. 
1 vuotta. Hyvä koko ja muoto. Ihanat silmät ja ilme. Korvat hyvin asettunet. Hyvä luusto ja raajat.  Seisoo hieman kyynärpäät 
ulos. Ylälinja ja hännänkiinnitys hyvät. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Hyvät etu- ja takaliikkeet,  kivan tasapainoinen. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen JUN H 
Mittasuhteiltaan melko pitkärunkoinen, nuori narttu. Alaleuan tulee vahvistua. Hyväasentoiset korvat. Riittävästi kulmautunut. 
Melko lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Hyväasentoinen häntä. Ylälinja saisi olla liikkeessä suorempi. Oikealaatuinen turkki. Hyvä 
askelpituus. Saisi liikkua ryhdikkäämmin. Esiintyy reippaasti. Tarvitsee kehätottumusta. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN EH 
Käsiteltävissä 
Good size. Could be slightly shorter in body. Feminine head of good size. Excellent dark eyes. Could have stronger bite. Good 
neck. Straight back. Well carried tail. Good angulation. Not in best coat condition. Good movement. Could show more attitude 
and confidence.  
Hyvä koko. Runko voisi olla hieman lyhyempi. Feminiininen, hyvän kokoinen pää. Erinomaiset tummat silmät. Purenta voisi 
olla vahvempi. Hyvä kaula. Suora selkä. Hyvin kannettu häntä. Hyvät kulmaukset. Turkki ei parhaassa kunnossa. Hyvät 
liikkeet. Voisi näyttää enemmän asennetta ja itseluottamusta.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Lång sträckt men väl upp på benen. Bra skalle. Välplacerade öron utan behäng. 
Framträdande ögon. Tillräcklig nospartiet. Bra bett och pigment. Bra hals och rygg. Lång länd. Välansatt svans. Bra kropp. 
Goda vinklar. Fina tassar. Tyvärr ej i bra pälskondition. Välgående. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Pitkänomainen, mutta hyvä raajojen pituus. Hyvä kallo. 
Hyväasentoiset korvat, joissa ei hapsuja. Ulkonevat silmät. Riittävä kuono-osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä kaula ja selkä. 
Pitkä lanne. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Valitettavasti ei hyvässä kunnossa 
turkiltaan. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. melko voimakas alapurenta, kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Hyvä tummat silmät. Oikein 
kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta ja etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä. Voisi olla tiiviimmässä 
kunnossa. Ok takakulmaukset, hieman litteä häntä. Oikea askelpituus, liian leveä edestä. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Mouth ok. Good shoulders and feet. Swell feminine well shaped head. Lovely expression. Dark pigment and eye. Moved very 
well with good length in profile. Good topline and tailcarriadge. Lovely for size and type. Good feet. 
Suu ok. Hyvät lavat ja käpälät. Erinomainen feminiininen hyvin muotoutunut pää. Ihana ilme. Tumma pigmentti silmissä. 
Liikkuu erittäin hyvin hyvällä pituudella sivusta. Hyvä ylälinja ja hännänkanto. Ihana koko ja tyyppi. Hyvät käpälät. 
 
RUNCORNER FANTASTIC FRUIT FI49930/14 narttu 
i. Toyway Xenotero e. Down-Goblin Vadelma 
kasv. Poikonen Sari 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  PEK 2, KP 
Very promising. Excellent size and proportions. Lovely head and expression. Correct bite. Excellent neck. Rising topline. 
Brestbone could be longer. Excellent  fore chest. Correct angulations and movement. Promising coat. 
Hyvin lupaava. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Ihan pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen kaula. Nouseva ylälinja. 
Rintalasta voisi olla pidempi. Erinomainen eturinta. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Lupaava turkki. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  PEK 2 
8 kk. Narttumainen, hieman matalan vaikutelman antava pentu. Hyvä pää ja ilme. Hyvät silmät. Melko voimakas alapurenta, 
alaleuka voisi olla leveämpi. 5 alaetuhammasta. Hyvä kaula ja runko. Kääntää voimakkaasti etutassuja ulospäin ja kovin 
pehmeät ranteet. Hyvä häntä. Voimakkaasti kulmautunut takaa. Ei liiku tänään puhtaasti takaa. Liikunta saisi olla 
vaivattomampaa. Pehmeä turkki. Miellyttävä käytös. 
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RUSKARINTEEN DAA-DA DAA-DA 51821/12 uros 
i. Toyway Xolpo e. Shandita’s Miss Cinde-Rella 
kasv. Mäkelä Mauno 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankkaluustoinen kookas uros. Voimakas pää. Kapea eturinta. Köyristää selkäänsä liikkeessä. Oikea-asentoiset takaraajat. 
Hyvä häntä. Liikkuu reippaasti. 
 
RUSKARINTEEN LUMITYTTÖ 16490/15 narttu 
i. Toyway Xolpo e. Ruskarinteen Yamma Yamma 
kasv. Mäkelä Mauno 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen PEK 3 
Hyvät rungonmittasuhteet. Hyvä kallo, melko voimakas kuono-osa. Lyhyt kaula, joka voisi olla ryhdikkäämpi. Erinomainen 
eturinta ja vahva runko. Niukat takakulmaukset. Hännänkiinnitys voisi olla korkeammalla. Lupaava karva. Suorat eturaajat. 
Takaliike voisi olla tehokkaampi. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia PEN 1 KP VSP-PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
7 m. Nice type. Correct size. Good body. Lovely feminine head. Dark eyes. Correct ears. Excellent expression. Front could be 
better. Very nice topline. Well set tail. Good bones & substance. Well deveoped ribcage. Nivce forechest. Loin could be slightly 
shorter. Correct angulations. Excellent coat quality. Moves freely. Nice character. 
7 kk. Hyvä tyyppi. Oikean kokoinen. Hyvä runko. Ihana narttumainen pää. Tummat silmät. Oikeanlaiset korvat. Erinomainen 
ilme. Etuosa voisi olla parempi. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvä luusto & rakenne. Hyvin kehittynyt rintakehä. 
Lanne voisi olla aavistuksen lyhempi. Oikeanlaiset kulmaukset. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu vapaasti. Mukava luonne. 
 

06.09.2015 Tampere Torsten Lemmer, Bulgaria PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 M. alte Hündin von guter Grosse. Sehr schöne Fellkondition. Typervoller Kopf. Dunkle Augen. Korrekte Gebissanlage. 
Deutliches Vorbiss. Sehr gute Oberlinie & Vorbrust & Brusttiefe. Vorne u. hinten sehr gut gewinkelt. Temperementvolle 
Bewegung.  
Kahdeksankuukautinen hyvänkokoinen narttupentu. Hyvin kaunis turkinkunto. Tyypillinen pää. Tummat silmät. Oikea, selvä 
alapurenta. Erittäin hyvä ylälinja, eturinta ja rinnansyvyys. Edestä ja takaa erittäin hyvin kulmautunut. Temperamenttiset 
liikkeet.  

 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN ERI, JUK 1, SA, SERT, PN 1, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk. Vielä pentutuhdissa kunnossa, mutta sopivilla mittasuhteilla, keskivahvalla raajaluustolla oleva juniorinarttu. Ikään 
nähden erinomaiset kulmaukset ja suorat etujalat. Oikeanmallinen rintakehä, mutta lihavuudesta kärsivä kaulan ryhti 
liikkeessä. Ilmeikäs, tummasilmäinen, hyvin feminiini pää. Hieman kookkaat korvat. Riittävän leveä alaleuka ja sopivasti huulia. 
Hyvä yläosa. Reippaasti kannettu häntä. Liikkeessä saisi tulla lisää tehokkuutta ja ulottuvuutta. Turkissa vielä pentumaista 
villavuutta. Miellyttävä luonne. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent mouth. Well shaped head. Dark eyes and pigment. Well finished foreface. In very hard muscular condition. Feet 
could be tighter. Extremely sound mover. Very positive. Good topline. Rather too interested in exciting smells on the floor, but 
otherwise very promising. 
Erinomainen suu. Hyvänmuotoinen pää. Tummat silmät ja pigmentti. Hyvin täyttynyt kuono. Kovassa lihaskunnossa. Käpälät 
voisivat olla tiiviimmät. Erittäin terve liike. Erittäin positiivinen. Hyvä ylälinja. Liian kiinnostunut jännittävistä hajuista lattiassa, 
mutta muuten erittäin lupaava. 
 
RUSKARINTEEN UUDEN VUODEN LUPAUS 16488/15 uros 
i. Toyway Xolpo e. Ruskarinteen Yamma Yamma 
kasv. Mäkelä Mauno 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN EH 
Stor pojk med ok proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron med fina fransar. Något stora och öppna ögon. Fin haka. 
Kunde vara rakare i käken. Bra överlinje. Utmärkt svans. Aningen lång i länden. Bra bröstkorg. Fina tassar. Vill inte alls vara 
med på noterna. Svårt att döma rörelserna. Vacker päls. 
Suuri poika, jolla ok mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys ja hyvät hapsut. Hieman suuret ja avoimet 
silmät. Hyvä alaleuka. Leuat voisivat olla suoremmat. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvä 
rintakehä. Hyvät käpälät. Ei halua olla ollenkaan mukana. Vaikea arvostella liikkeitä. Kaunis turkki. 
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RUSKATURKIN CA-RAMEL 51404/11 narttu 
i. Vanessan Gutten e. Pekdoro's Ru-Sina 
kasv. Kalanen Teija 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Nice head and expression. Undershot bite. Excellent in chest and back. A little bit too fat. Strong bones. Excellent movement and 
temperament. 
3 vuotta. Hyvä pää ja ilme. Alapurenta. Erinomainen rinta ja selkä. Hieman lihava. Vahva luusto. Erinomainen liike ja luonne. 
 
RUSKATURKIN CHIEF KING 51400/11 uros 
i. Vanessan Gutten e. Pekdoro's Ru-Sina 
kasv. Kalanen Teija 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO EVA 
Suhtautuminen tuomariin: Väistää 
Stands not perfect on the table. I cannot see the bite. -> Cannot be judged. 
Ei seiso hyvin pöydällä. En pysty katsomaan purentaa, ei voida arvostella. 
 
SAFFRON ENYA 51982/12 narttu 
i. Sommerlyst's I-Co-Legs Diki e. Saffron Farina 
kasv. Pirkko Linnus, Kuopio 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Liten. Mycket feminin. Utmärkta proportioner. Sött uttryck. Vacker hals och rygg. Välkroppad. Välvinklad. Utmärkta tassar. 
Pigga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Pieni. Erittäin feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Suloinen ilme. Kaunis kaula ja selkä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. 
Erinomaiset käpälät. Reippaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
SAFFRON EUPHORIA 51983/12 narttu 
i. Sommerlyst's I-Co-Legs Diki e. Saffron Farina 
kasv. Pirkko Linnus 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 3 SA PN 3 
Käsiteltävissä 
Good underbite. Good width of underjaw. Nice shape eye. Nice ears and good lift. Good forechest. Angulation is good. Good 
ribcage. Well ribbed back. Angulation behind good. Sound behind. Lovely outline on the move. Front action could be tighter but 
nice type.  
Hyvä alapurenta. Hyvä alaleuan leveys. Kivan malliset silmät. Kivat korvat joissa hyvä noste. Hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset. 
Hyvä rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Hyvät takakulmaukset. Oikea takaa. Ihanat ääriviivat liikkeessä. Etuliike voisi olla 
tiiviimpi, mutta kiva tyyppi.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB, ROP 
Erinomainen tyyppi, oikeat rungonmittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Seistessä kauniit 
ääriviivat. Hyvä karva. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Viehättävä luonne. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI, VAK 4, SA 
Kaunis, sopusuhtainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hieman pyöreähkö kallo-osa. Erinomainen kaula. 
Hyvä runko. Erinomainen ylälinja. Kaunis häntä. Hieman niukasti kulmautunut takaa. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. 
Miellyttävä käytös. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB, ROP 
Hyvänkokoinen, sirorakenteinen narttu. Oikeamuotoinen pää. Tyypillinen ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Oikeat mittasuhteet. 
Hyväasentoinen häntä. Erinomainen temperamentti ja liikkeet. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 1 SA CACIB VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch. Small attractive head. Good expression. Correct mouth. Good neck and shoulder. Good legs and feet. Well 
developed body. Good tailset. Correct angulation behind. Good coat and condition. Moves and shows well. 
Feminiininen narttu. Pieni viehättävä pää. Hyvä ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja lavat. Hyvät jalat ja käpälät,. Hyvin 
kehittynyt runko. Hyvä hännänkiinnitys. Oikeanlaiset kulmaukset takana. Hyvä turkki ja kunto. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Utmärkt typ och helhet. Elegant tik, full av kvalitet. Litet rund skalle. Valburna öron. Söt ansikte. Bra bett och pigment. Fin 
topline. Bra kropp. Välvinklad. Fina tassar. Pälsen har sett bättre dagar. Mycket välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Elegantti narttu, täynnä laatua. Hieman pyöreä kallo. Hyvin kannetut korvat. Suloinen 
naama. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Turkki on nähnyt parempiakin 
päiviä. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
SAFFRON FANTHOM 24292/05 
i. Bellezza’s Thibet e. Saffron Xara 
kasv. Pirkko Linnus, Kuopio 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good proportions. Nice head. Good neck. Correct in front and back. Good balance. Good angulation. Good movement. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvä kaula. Hyvä etu- ja takaosa. Tasapainoinen. Hyvin kulmautunut. Hyvät liikkeet. 
 
SAFFRON FRESITA 14281/13 narttu 
i. Tashi-Gong Silhouette e. Saffron Poeme 
kasv. Pirkko Linnus, Kuopio 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Ganska rejäl tik med utmärkta proportioner. Vackert huvud och uttryck. Utmärkt nosparti med fina kuddar. Utmärkt hals och 
rygg. Mycket välkroppad. Välvinklad. Utmärkta tassar. Pigga, typiska rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Melko reilu narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen kuono, jossa hyvät toppaukset. Erinomainen 
kaula ja selkä. Erittäin hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset käpälät. Reippaat, tyypilliset liikkeet. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO ERI, AVK 1, SA, PN 1, SERT, VSP 
Excellent type. Correct outlines. Lovely head and expression. Correct bite. Excellent neck and topline. Excellent shape of 
chest. Very well angulated. Sound movement. Excellent temperament and presentation. 
Erinomainen tyyppi. Oikeat ääriviivat. Ihana pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen 
rinnanmuoto. Erittäin hyvin kulmautunut. Tasapainoiset liikkeet. Erinomainen temperamentti ja esiintyminen. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Rodunomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme, hyvämuotoiset silmät. Vahva, leveä ja syvä 
alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Lapa voisi olla hivenen viistompi. Sopiva raajaluusto. Riittävästi kulmautunut takaa. 
Taipumus kääntää takatassuja ulospäin. Vahva runko. Liikkuu tasapainoisesti kaikilta osin. Hyvänlaatuinen karvapeite kauniine 
hapsuineen. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI AVK2 SA PN4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2,5 years. Very nice type. Pleasing head. Lovely eye and expression. Good lift to ears. Good muzzle, chin. Good bone, feet. 
Stands little out at elbows. Nice reach of neck. Good topline, tail. Angulations are good front and rear. Nicely balanced side 
move, moves little wide in front. 
2,5 vuotta. Tyypiltään todella hyvä. Miellyttävä pää. Kauniit silmät ja ilme. Hyvä korvien noste. Hyvä kuono, leuka. Hyvä luusto, 
jalat. Seisoo hieaman kyynärpäät ulkona. Kiva kaulan pituus. Hyvä ylälinja, häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. 
Tasapainoinen sivuliike, liikkuu hieman leveästi edestä. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI, AVK 1, SA 
Erinomainen tyyppi. Hyvät rungonmittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hyvä häntä ja karva. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila AVO ERI, AVK 1, SA 
Kaunis narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvänmallinen pää. Kaunis ilme ja kallo. Erittäin hyvä runko. Hyvät raajat. Turkki ei 
aivan parhaimmillaan. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. 
 
SAFFRON HOOLIGAN 46417/13 uros 
i. P'Zazz Trick Or Treat e. Saffron Xaviera 
kasv. Pirkko Linnus, Kuopio 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO EH 
Kookas, korkearaajaiselta vaikuttava ilmava nuori uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Kauniit tummat silmät. Erinomainen 
pigmentti. Vahva syvä alaleuka. Hyvä ylälinja. Hieno hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Rungon tulee vielä täyttyä. Liikkuu tehokkaasti sivulta, ahtaasti takaa, leveästi edestä. 
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SAFFRON JADORE 26029/07 narttu 
i. Saffron Fanthom e. Saffron Emmylou 
kasv. Linnus Pirkko, Kuopio  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VET ERI, VEK 2, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Very good head. Correct in front and back. Good coat. Good body muscle. Good balance, good movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä pää. Oikeanlainen etu- ja takaosa. Hyvä turkki. Hyvä lihaksisto. Tasapainoinen, hyvät liikkeet. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia VET-ERI, VEK-1, SA, PN-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine, excellent type. Good bones. Nice head with lovely expression and typical proportions. Excellent earset. Good 
topline. Excellent tailset. Correct ribcage. Excellent balance in movement. Typical temperament. 
Feminiininen, erinomainen tyyppi. Hyvä luusto. Kiva pää ihanalla ilmeellä ja tyypillisillä mittasuhteilla. Erinomainen korvien 
kiinnitys. Hyvä ylälinja. Erinomainen hännän kiinnitys. Oikea rintakehä. Erinomainen tasapaino liikkeessä. Tyypillinen luonne.  
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  VET ERI, VEK 3, SA 
Ikäisekseen erittäin hyvässä kunnossa. Kaunis pää. Oikea kallonmuoto. Hyvä kuono. Oikea ilme. Tummat silmät. Suora, 
vahva selkä. mHyvä luusto ja karvanlaatu ja rintakehän mittasuhteet. Oikea temperamentti. Liikkuu reippaasti. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VET ERI 1 ROP veteraani 
Käsiteltävissä 
Well balanced in body. Well defined chin. Nice skull shape. Exc ribcage. Well ribbed back. Exc topline. Good angulation. 
Moves well behind, well in profile, front action ok. She is little plain in expression.  
Hyvin tasapainoinen runko. Hyvin muotoutunut leuka. Kiva kallon malli. Erinomainen rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. 
Erinomainen ylälinja. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, etuliike ok. Hieman koruton ilme. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VET ERI, VEK 2, SA, VARASERT 
Erinomaista tyyppiä, hyvät rungonmittasuhteet. Hyvä pää, kiva ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä kaula, Kaunis 
ylälinja. Hyvä häntä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska VET ERI 1 SA PN 3 SERT FI MVA VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head and pigmentation. Good neck, topline and tailset. Well angulated. Excellent movements. Good coat. 
Hyvä pää ja pigmentti. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet. Hyvä turkki. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Välburna öron. Litet ljusa ögon. Bra pigment. Fin topline. Väl 
konstruerad. Välvinklad. Fina tassar. Utmärkt päls. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvin kannetut korvat. Hieman vaaleat silmät. 
Hyvä pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä rakenne. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin. 
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
SAFFRON JUILLARD FI28792/14 uros 
i. Vanessan Forever e. Saffron Winona 
kasv. Pirkko Linnus, Kuopio 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN EH, JUK 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Quiet temperament. Correct in front. Good coat. Good downline. Good body muscle. Movement and balance 
must be better. 
Oikea koko. Vaisu temperamentti. Oikeanlainen etuosa. Hyvä turkki. Hyvä alalinja. Hyvä lihaksisto. Liikkeiden ja 
kokonaisuuden tulisi olla paremmat. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO EH 3 
Käsiteltävissä 
1,5 years. Quite heavy young guy who is loosing the elegance of the breed. Big head. Masculin expression. Very good 
forechest. Straight shoulder. Too much body, looks like he is living in a freezer. Need to start nutrilett. Moves cross behind. 
Loose & wide in front. Good coat  & temperament.  
1,5 vuotias. Melko raskas nuori poika, joka on menettämässä rodun eleganttiuden. Iso pää. Urosmainen ilme. Erittäin hyvä 
eturinta. Suorat lavat. Liikaa runkoa, näyttää kuin eläisi jääkaapissa. Tarvitsee aloittaa laihdutus. Liikkuu ristiin takaa. Löysästi 
ja leveästi edestä. Hyvä turkki ja luonne.  
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SAFFRON JULIETTA FI28796/14 narttu 
i. Vanessan Forever e. Saffron Winona 
kasv. Pirkko Linnus, Kuopio 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN ERI, JUK 2, SA 
Elegantti narttu. Kaunis, narttumainen pää. Tummat silmät. Vahva kuono, leveä alaleuka. Hyvin kehittynyt eturinta ikäisekseen. 
Vahva selkä. Oikeat käpälät. Hyvä karva tulossa. Liikkuu riittävän vapaasti. Tarvitsee näyttelyharjoitusta. 
 
SAFFRON ROSAMOUR 14765/10 narttu 
i.Ingefal’s Magical Hoswin e.Saffron Lexia 
Kasv. Linnus Pirkko, Kuopio  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Well propositioned head. Well shape skull. Ears could be sligthly smaller. Good length of 
muzzle, mouth and chin. Well balanced outline. Strong neck, excellent front assembly. Carriaging a little extra weight. Moves 
well. Excellent feet. Not totally happy today. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvin muodostunut kallo. Korvat voisivat olla hiukan pienemmät. 
Hyvä kuonon pituus, suu ja alaleuka. Hyvin tasapainoinen ääriviivoiltaan. Voimakas kaula, erinomainen edestä 
kokonaisuutena. Hieman ylipainoinen. Liikkuu hyvin. Erinomaiset käpälät. Ei täysin onnellinen tänään.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO EH 
5 vuotias, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää. Jyrkkä otsapenger. Melko voimakas alapurenta. 
Näyttää aavistuksen alaetuhammasriviä. Hyvä kaula. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta selvempi. Hyvä 
runko. Hyvin kulmautunut takaa, mutta kapea takaosa. Hyvälaatuinen turkki ja hyvä häntä. Hienot tassut ja varvaskarvat. 
Käyttää kuitenkin liikkeessä takaosaansa hyvin. Hieman löysät kyynärpäät liikkeessä. Hyvä käytös. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO ERI, AVK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vahva narttu, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä pää ja ilme. Hieman pitkä alaleuka. Hyvä eturinta. 
Hieman etuasentoinen lapa. Vahva runko. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Selkä voisi olla tiiviimpi. Hyvä 
häntä. Hyvä turkki ja luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO ERI, AVK2, SA 
Utmärkt typ och helhet. Elegant tik. Full av kvalitet. Tilltalande huvud och uttryck. Välburna öron. Utmärkt stopp. Mörka ögon. 
Bra bett och pigment. Vacker topline. Välkroppad. Välvinklad. Utmärkta tassar. Utmärkt pälskvalitet men skulle tjäna på att 
visas tovafri. Mycket välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Elegantti narttu. Täynnä laatua. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. 
Erinomainen otsapenger. Tummat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Kaunis ylälinja. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. 
Erinomaiset käpälät. Erinomainen turkinlaatu, mutta hyötyisi jos esitettäisiin takuttomana. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen 
luonne. Hyvin esitetty. 
 
SAFFRON ZIDANE 53733/11 uros 
I. Tashi-Gong Frezza e. Saffron Molina 
Kasv. Linnus Pirkko, Kuopio  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VAL ERI VAK 2 SA PU 2 VARACACIB 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Lovely head and expression. Well shape skull. Excellent earset. Wellshape eye. Excellent 
mouth and chin. Lovely balanced for size. Well constructed. Excellent front assembly. Good rear angulation. Excellent tail set. 
Positive  balanced mover. Excellent feet. Needs a little more coat to complete the picture. Typical all fashioned temperament.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti. 
Hyvänmuotoiset silmät. Erinomainen suu ja alaleuka. Kokoonsa nähden ihastuttavan tasapainoinen. Hyvin rakentunut. 
Erinomainen etuosa kokonaisuutena. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen hännänkiinnitys. Positiivinen tasapainoinen liikkuja. 
Erinomaiset käpälät. Tarvitsee hieman lisää turkkia täydentämään kokonaiskuvaa. Kaikin tavoin tyypillinen luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen VAL ERI VAK3 SA PU4 
Erinomainen tyyppi ja koko. Rotutyypilliset mittasuhteet. Maskuliininen pää. Erittäin kaunis ilme. Upea leveä ja syvä alaleuka. 
Erinomainen ylälinja. Kaunis hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Vahva runko. 
Liikkuu erinomaisesti sivulta ja takaa, hivenen huolimattomasti edestä. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
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Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB VSP 
Käsiteltävissä 
Masculine head. Well defined chin. Nice shaped skull. Lovely eye. Nice earset. Would like little more lay of shoulder. Exc 
ribcage & well ribbed back. Angulation behind good. Good chest. Nice body shape. Would like little wider underjaw. Moves well 
behind and profile. Front action good. Very nice type. Well presented.  
Urosmainen pää. Hyvin muotoutunut leuka. Kiva kallon malli. Ihanat silmät. Kiva korvien kiinnitys. Toivoisin hieman enemmän 
lapakulmauksia. Erinomainen rintakehä ja hyvä rintakehän pituus. Hyvät takakulmaukset. Hyvä rinta. Kiva rungon malli. 
Toivoisin hieman leveämmän alaleuan. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta. Etuliike hyvä. Erittäin kiva tyyppi. Hyvin esitetty.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, CACIB, VSP 
Hyväntyyppinen uros, jolla oikeat rungonmittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä kaula ja 
runko. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman löysästi. Hyvä karva. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, CACIB, ROP 
Erittäin hyväpäinen uros. Kaunis ilme ja kaula. Erinomainen runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Erittäin hyvä ylälinja ja 
häntä. Hyvä turkinlaatu. Erinomainen liike. Miellyttävä luonne. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, CACIB, VSP 
Erittäin hyvänkokoinen, tyylikäs, ryhdikäs, itsevarmasti esiintyvä uros. Rodunomainen pää ja ilme. Tasapainoiset kulmaukset ja 
erinomaiset mittasuhteet. Oikea-asentoinen häntä. Kaunis turkki. Lennokkaat liikkeet. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 1 SA PU 2 CACIB 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent masculine male. Good for size and substance. Well proportioned head. Correct bite. Good neck and shoulder and 
forechest. Well developed body and hind quarters. Moves with good reach. Correct coat and temperament. 
Erinomainen maskuliininen uros. Hyvä koko ja rakenne. Hyvät pään mittasuhteet. Oikeanlainen purenta. Hyvä kaula ja lavat ja 
eturinta. Hyvin kehittynyt runko ja takakulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Oikeanlainen turkki ja luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI, VAK1, SA, PU2 
Tilltalande hane med utmärkta proportioner. Fin storlek. Välformad skalle med fint uttryck. Väl ansätta öron med fina fransar. 
Mörka, välformade ögon. Fint nosparti och haka. Fin silhuett. Utmärkt svans, kropp och vinklar. Fina tassar. Rör sig med bra 
resning och raskhet. Vacker päls. 
Miellyttävä uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä koko. Hyvänmuotoinen kallo ja hyvä ilme. Hyvin kiinnittyneet korvat, 
joissa hyvät hapsut. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. Hyvä silhuetti. Erinomainen häntä, runko ja 
kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja reippaudella. Kaunis turkki. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, hyvä purenta, riittävän tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä 
kaula ja ylälinja, riittävä eturinta. Hieman pystyt lavat, oikean mallinen rintakehä. Riittävät takakulmaukset, aavistuksen litteä 
häntä. Oikea askelpituus, hieman ahdas takaa. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 2  SA PU 2 VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful head, eye, expression. Good pigment and finished foreface. Good mouth. Good laid back of shoulder. Excellent size 
and type. Super mover. Well balanced. Tail held rather too flat on back on the move. 
Kaunis pää, silmät, ilme. Hyvä pigmentti ja täyttynyt kuono. Hyvä suu. Hyvä viisto lapa. Erinomainen koko ja tyyppi. Loistava 
liikkuja. Hyvin tasapainoinen. Pitää häntää liian litteästi selän päällä liikkeessä. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 2 SA PU 2 VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Lovely size & proportions. Excellent head, good chin. Good length of leg. Very good movement & carriage. 
4 –vuotias. Ihana koko & mittasuhteet. Erinomainen pää, hyvä leuka. Hyvä raajakorkeus. Erittäin hyvä liike & ryhti. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6-vuotias. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, silmät ja korvat. Oikea purenta. Erinomaiset rintakehän raajat ja 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Sisäkierteiset etuliikkeet. Moitteeton askelpituus. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL EH 
Good head & expression, good mouth, little loose in elbow, nice body, good quoters. Moves soundly away, but comes towards 
little wide. The foward reach could be better.  
Hyvä pää ja ilme, hyvä suu, hieman löysät kyynärpäät, kiva runko, hyvät kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti takaa, mutta 
edestä hieman leveästi. Liikkeen ulottuvuus voisi olla parempi.  
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SANDMOUNTAIN'S AMADEUZ 16942/12 uros 
i. Vanessan Riwaldo e. Moundhill's Fiona 
kasv. Sandberg Marianne, Teerijärvi 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium strong, medium size. Normal temperament. Correct topline. Correct coat. Balance must be better. 
Keskiraskas, keskikokoinen. Normaali temperamentti. Hyvä ylälinja. Oikeanlainen turkki. Tulisi olla tasapainoisempi. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO H 
Rodunomainen lähestyessä 
Small a bit feminine in type. Good body format. Typical head. Good in skull. A bit round eyes and too close set. Too short 
muzzle, enough volume. Excellent earset. Must have stronger topline. Excellent tailset. A bit short breastbone. Correct coat 
structure, enough volume. Good temperament. 
Hieman feminiininen tyyppi. Hyvät rungon malli. Tyypillinen pää. Hyvä kallo. Hieman pyöreät silmä ja liian lähekkäin 
asettuneet. Liian lyhyt kuono, riittävä täyteläisyys. Erinomainen korvien kiinnitys. Pitäisi olla vahvempi ylälinja. Erinomainen 
hännänkiinnitys. Hieman lyhyt rintalasta. Oikea turkin rakenne, riittävä määrä. Hyvä luonne.  
 
SANDMOUNTAIN’S ADALMIINA 16940/12 narttu 
i. Vanessan Riwaldo e. Moundhill's Fiona 
kasv. Sandberg Marianne, Teerijärvi 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO-ERI, AVK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine nice type. Good body format. Nice head with lovely expression. Good skull and stop. Correct size of muzzle. 
Excellent neck. Typical topline and tailset. A bit short upperarm and shoulderblade. Good forechest. Short breastbone. Good 
angulations in both ends. Typical coat texture and volume. Nice temperament. 
Feminiininen kiva tyyppi. Hyvä rungon malli. Kiva pää ihanalla ilmeellä. Hyvä kallo ja otsapenger. Oikea kuonon koko. 
Erinomainen kaula. Tyypillinen ylälinja ja hännän kiinnitys. Hieman lyhyt olkavarsi ja lavat. Hyvä eturinta. Lyhyt rintalasta. 
Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tyypillinen turkin laatu ja määrä. Kiva luonne.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. alte, hübsche Hündin, korrektes Gebiss, kräftiges Kinn, korrekte Augen & Ohren, gute Winkelungen, annehmbare Obere- 
& Unterlinie.  
Kolmevuotias sievä narttu, oikea purenta, voimakas leuka, oikeat silmät ja korvat, hyvät kulmaukset, hyväksyttävä ylä- ja 
alalinja.  
 

Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. God size and shape. Nice eye, expression. Ears well placed. Good bone, feet. Nice reach of neck. Slight tip on top 
behind withers. Angulations good front and rear. Good coming and going. 
3 vuotta. Hyvän koko ja muoto. Hyvät silmät, ilme. Korvat hyvin asettuneet. Hyvä luusto, jalat. Hyvä kaulan pituus. Hieman 
nouseva ylälinja. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Hyvät etu- ja takaliikkeet.   
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI 1 SA   
Käsiteltävissä 
3 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
3 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO ERI 3 
Käsiteltävissä 
Good size. Good breed type. Well proportioned in the body. Good structure of the coat. Good size of the head. Dark well 
placed eye. Expression could be better. Good cushioning in foreface, a little bit stong in underjaw. Well constructed in fronts, 
very typical. Good feet and legs. Good ribs. Hindangulations could be stronger. Nice mover, typical outline.  
Hyvä koko. Hyvä rotutyyppi. Hyvät mittasuhteet rungossa. Hyvä turkin laatu. Hyvä pään koko. Tummat silmät hyvällä paikalla. 
Ilme voisi olla parempi. Hyvin täyttynyt kuono-osa, mutta alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvin rakentunut etuosa, erittäin 
tyypillinen. Hyvät tassut ja jalat. Hyvät kylkiluut. Takakulmaukset voisi olla vahvemmat. Kivat liikkeet, tyypilliset ääriviivat.  
 
 
 
 
 



257	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

SASERAN ELLA ELENNA 20890/07 narttu  
i. Ziestan Viljami e. Eliksiirin Sambre Los Ojos 
Kasv. Laakso Karoliina, Turku  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Attractive head  and expression. Very nicely mark. Good neck and front assembly. Carriaging a 
little extra weight but light on her feat. Lovely attitude, would prefer a little more rear angulations. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Viehättävä pää ja ilme. Hyvin kauniit merkit.  Hyvä kaula ja kokonaisuutena edestä. Hieman 
ylipainoinen, mutta olemukseltaan  keveä. Viehättävä asenne, toivoisin hieman enemmän takakulmauksia.  
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VET ERI 3  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin in guter Kondition. Schöner Kopf. Richtige Obere- und Unterelinie. Korrekte Stellung Gliedmassen. 
Schönes Haarkleid.  
Tasapainoinen narttu, joka hyvässä kunnossa. Kaunis pää. Oikea ylä- ja alalinja. Oikea runko. Kaunis turkki.   
 
SASERAN MAXIM 14378/09 uros 
i.Toyway Giga-Watti e.Saseran Amai Latifah 
Kasv. Laakso Karoliina, Turku  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 2 SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice overall wellbalance, gay in temperament, masculin head, good feathering, his front ok, body, topline, hinquartes ok, nice 
hairfeet, moves soundly behind, front action should be firmer.  
Kiva kaikinpuolin tasapainoinen, homppeli lunteeltaan, maskuliininen pää, hyvät hapsut. Etuosa ok, runko, ylälinja, 
takakulmaukset ok. Kivat hapsutassut, liikkuu tasapainoisesti takaa, etuliike voisi olla tiiviimpi.  
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  AVO H 
Nice size dog. Underjaw a little long. Nice cushioning. Lovely chest. Elbows a little loose. Good topline. Well angulated.  Lovely 
harefeet with feathring. Lovely shawl. Moved well behind a little loose behind.  
Kivan kokoinen uros. Hieman pitkä alaleuka. Kivan täyttynyt kuono. Ihana rinta. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvä ylälinja. Hyvin 
kulmautunut. Ihanat jäniksenkäpälät hapsuilla. Ihana kaulus. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi takaa.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 2 SA PU 3 VARA SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Starkt välformat huvud med utmärkt uttryck. Fina noskuddar. Kunde ha mer bredd i bettet. 
Fina tassattribut. Utmärkt hals & skuldra & bröstkorgsdjup. Välvinklad bak. Utmärkt parallellitet & steg. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Vahva hyvin muotoiltu pää erinomaisella ilmeellä. Hienot kuono pehmusteet. Voisi 
olla leveämpi purenta. Hienot käpälä hapsut. Erinomainen kaula, lapa ja rintakehän syvyys. Erinomainen yhdensuuntaisuus ja 
askel. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Maskulin hane med bra proportioner. Fin skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Mycket bra haka. Kunde varit 
något mer utfyllt i nospartiet. Mycket flott överlinje, hals och svans. Bra kropp och vinklar. Mycket fina tassar med fina fransar. 
Mycket vacker päls. Rör sig med härlig raskhet, resning och attityd. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Hyväasentoiset korvat. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Erittäin hyvä 
alaleuka. Kuono-osa voisi olla hieman täyttyneempi. Erittäin upea ylälinja, kaula ja häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Erittäin 
hyvät käpälät, joissa hyvät hapsut. Erittäin kaunis turkki. Liikkuu ihanalla reippaudella, ryhdillä ja asenteella. 
 
SASERAN MIDNIGHT MAYHEM FI14379/09 
i. Toyway Giga-Watti e. Saseran Amai Latifah 
kasv Laakso Karoliina, Turku 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VAL EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. A little heavy in skull. Good earset. Well shape eye.  Good mouth and chin.  Well cushioned 
muzzle. Outline is a little unbalanced. Would prefer slightly longer neck. Good bone, but a little narrow in body.  Coat is a little 
wolly in texture. Good tailset. A little lasy in move. Excellent temperament.  
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hieman raskas kallo. Hyvä korvien sijainti. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvä suu ja alaleuka. 
Hyvä täyteläinen kuono.  Ääriviivoiltaan  hieman epätasapainoinen.  Toivoisin aavistuksen pidemmän kaulan.  Hyvä luusto, 
mutta hieman kapea runko. Turkki on laadultaan hieman villava. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman laiska liikkeessä. Erinomainen 
luonne. 
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Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VAL-EH, VAK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Turhan löysässä kunnossa esitetty uros. Hyvä koko ja mittasuhteet. Lavat saisivat olla viistommat ja polvikulma voimakkaampi. 
Täyteläinen kuono-osa. Vahva ala-leuka. Pyöreähköt silmät ja melko jyrkkä otsapenger. Ylälinja tulisi olla tiiviimpi. Vaatimaton 
taka-askel. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen VAL-EH, VAK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Raskas kokonaisuus, turhan tukevassa kunnossa. Karva on ilmeisesti vaihtumassa, joten turkki ei ole parhaimmillaan. Hieman 
raskas pää. Silmänaluset voimakkaasti värjäytyneet. Korvissa tulisi olla enemmän hapsuja. Lyhyt ja paksu kaula. Vankka 
luusto. Lyhyt sääriluu. Hoikistuminen ja karvanvaihtuminen olisi eduksi. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL EH 
He is good sized masculine male. He has a good head. Slightly lacking length of neck. Well balanced body. Strong topline. 
Correct tailset. He has very good front angulations, but lacks rear angulations. Moves wide in rear. Sidegait good. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Hyvä pää. Kaulasta puuttuu hieman pituutta. Hyvin tasapainoinen runko. Vahva ylälinja. 
Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etukulmaukset, mutta takakulmauksia puuttuu. Liikkuu leveästi takaa, sivulta hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
In overall balance should be a bit stronger, masculine head, front ok, hindquarters, tailset ok. Did not move as well as he 
should. Did not work well in front, hind & side action.  
Yleisilmeeltään voisi olla hieman vahvempi, urosmainen pää, etuosa ok, takakulmaukset, hännän kiinnitys ok. Ei liiku niin hyvin 
kuin pitäisi. Ei toimi hyvin etu-, taka- & sivuliikkeessä.  
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  VAL EH, VAK 1 
Tilavarunkoinen, maskuliininen uros. Vahva kallo-osa. Lyhyt, voimakas kuono-osa. Hieman paksut huulet. Eturinta voisi olla 
korostuneempi. Hyvä karvapeite ja häntä. Toivoisin korostuneemman polvikulmauksen. Liikkuu tänään lyhyellä askeleella. Ei 
saa lisää jykevöityä rungoltaan. Antaa liikkeessä itsestään hieman etumatalan kuvan. Esitetään hyvin. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 years. Correct size & head & neck. Strong neck, nice straight front legs, correct topline & angulation in back legs. Tail well set 
& carried. Correct movement. 
6 vuotias. Oikea koko, pää ja niska. Vahva niska, hyvät suorat etujalat, oikea ylälinja ja takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys 
ja –kanto. Oikea liike. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VAL EH 2 
6 år gammal championhane som kunde vara helt igenom i bättre kondition. Fin könsprägel. Välplacerade öron. Nos med 
rynkor. Haka med bra bredd. Tillräcklig hals. Bra benstomme och tassar med fina fransar. Ganska bra päls men ser lite rufsig 
ut. Rör sig idag lite obalancerat, galopperar gärna bak. Kunde visa lite mera attityd. 
6 vuotias valiouros joka voisi olla paremmassa kunnossa. Hieno sukupuolileima. Hyvin asettuneet korvat. Kuonossa poimuja. 
Hyvä leveä leuka. Riittävä kaula. Hyvä luusto ja tassut hienoilla hapsuilla. Aika hyvä turkki vaikka näyttää epäsiistiltä. Liikkuu 
tänään epävakaasti, laukkaa takajaloilla. Voisi olla vähän enemmän asennetta. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL EH 3  
Good size muscle. Head a little flat. Nice chest. Lovely harefeet. Neck a little short. Good topline. Well angulated. Overcoated.  
Hyvän kokoinen kuono. Hieman litteä pää. Kiva rinta. Ihanat jäniksenkäpälät. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin 
kulmautunut. Liian turkikas.  
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VAL ERI, VAK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväkokoinen uros, jolla kaunis pää. Erittäin tummat silmät. Oikea ilme. Hyvä kuono-osa. Hyvä ylälinja ja häntä. Oikeat 
rintakehän suhteet. Oikea karvanlaatu ja luusto. Saisi olla vähän kevyempi. Saisi liikkua hieman vauhdikkaammin. 
Erinomainen takatyöntö. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6-vuotias uros, jossa jo ikä näkyy. Eturaajoissa ulkokierteisyyttä. Vahva selkä. Hieman epävarma takaraajojen asento. Turhan 
kihartava turkki. Liikkeessä jo ikä näkyy. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VAL EH, VAK 3 
Voimakasrakenteinen uros. Vahva pää, jossa saisi olla itämaisempi ilme. Lyhyt kaula, suora selkä. Vahva runko ja luusto. 
Jyrkkä lantio ja matala hännänkiinnitys. Kintereet saisi olla vahvemmat. Saisi olla ryhdikkäämpi. Lyhyt taka-askel. 
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Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VAL EH VAK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Up to weight. Lovely head. Well set eye. Good mouth. Good topline. Tending to stand a bit cow-hocked behind. Good, silky 
coat. Reluctant mover. Free mover. 
Ylipainoa. Kaunis pää. Hyvin asettuneet silmät. Hyvä suu. Hyvä ylälinja. Taipumusta seistessä hieman pihtikinttuisesti takaa. 
Hyvä, silkkinen karvapeite. Vastahakoinen liikkuja. Vapaat liikkeet. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VAL ERI 2 
Nice dog. Good type. Nice head. Big dark eyes. Good underjawn. Very good topline. Good ribs deep chest. Good angulations. 
Very good muscle. Very good coat. The movement is ok, but needs more showtemperament.  
Kiva uros. Hyvä tyyppi. Kiva pää. Isot, tummat silmät. Hyvä alaleuka. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvät kylkiluut, syvä rinta. Hyvät 
kulmaukset. Erittäin hyvät lihakset. Erittäin hyvä turkki. Liikkeet ovat ok, mutta tarvitsee enemmän näyttelytemperamenttia. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI 
Käsiteltävissä 
6 years old, masculine male. Perfect skull and stop. Acceptable mouth. Wonderfull broad underjaw. A bit wooly in coat. Strong 
body, but he never misses his evening meal. Need a bit more angulation in knee. Moves a bit unstady behind. Good tail 
carriage. Nice front movement, but he sould carry himself a bit better. He look a bit bored.  
6 vuotias, urosmainen . Täydellinen kallo ja otsapenger. Hyväksyttävä suu. Upea, leveä alaleuka. Hieman villava turkki. Vahva 
runko, mutta ei jätä illallista väliin. Hyvä hännän kanto. Kivat etuliikkeet, mutta voisi kantaa itsensä paremmin. Näyttää hieman 
kyllästyneeltä.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Heavy head with too deep nose wrinkles. Correct body & strong bones. Need more power on the move. Good coat. 
Raskas pää jossa syvät poimut. Oikea runko ja vahvat luut. Tarvitsee lisää voimaa liikkeeseen. Hyvä turkki. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VAL EH, VAK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 v erittäin hyväntyyppinen uros, mutta hieman lihavassa kunnossa ja ryhdittömästi esiintyvä. Hyvä raajaluusto ja 
oikeanmallinen runko. Matalalla kannettu oikeanpituinen kaula ja ”laiska” hännänkanto antavat matalaraajaisen vaikutelman. 
Voimakas kuono-osa ja hyvä purenta. Tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Tukeva kallo. Hyvin tuuhea ja runsas 
karvapeite. Suvaitseva luonne. Ylipaino vaikeuttaa liikkeisiin. 
 
SASERAN XANDRA 58865/09 narttu 
i.Saseran Ti-Ti-Nalle e.Revonhännän Xafira 
Kasv. Karoliinan Laakso, Turku  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. A little broad in skull. Earset is a little low and needs to use them more. A little large in eye. 
Good mouth and chin. Would prefer a little more length of leg. Good forechest and spring on ribs. Excellent tailset. Lovely coat 
texture.  A little lasy in the move. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hieman leveä kallo. Korvat ovat sijoittuneet hieman alas ja tulee käyttää niitä enemmän. 
Hieman suuret silmät. Hyvä suu ja alaleuka. Toivoisin hieman pitemmät raajat. Hyvä eturinta ja kylkiluiden kaarevuus. 
Erinomainen hännän kiinnitys. Ihastuttava turkin laatu. Hieman laiska liikkeessä.  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, oveall balance good, nice feminine head, strong hindquarters, in good body & coat, sound behind, good sidegait, 
needs to firm up in front action. 
Kiva koko, yleistasapaino hyvä, kiva feminiininen pää, vahvat takakulmaukset, hyvä runko & turkki, oikea takaa, hyvä 
sivuaskellus, etuliikkeen tulee tiivistyä.  
 
SATATASSUN BELLABAMBINA 35668/04 narttu 
i. Arundina Oh No How Parti e. Giordior Chloe 
Kasv. Aavinko Terhi, Pori  
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
I like the head a little deeper. Nicely developed forechest. Good body shape. Excellent topline. Good angulation in the rear. 
Moves ok. Correct coat texture. 
Toivoisin syvemmän otsapenkereen. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä rungon muoto. Erinomainen ylälinja. Hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu ok. Oikea turkinlaatu. 
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Turku 9.8. Jussi Liimatainen VET ERI, VEK 2, SA 
Erinomainen koko ja rungon malli. Alaleuka saisi olla leveämpi, muuten hyvä pää. Ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja. Eturinta voisi 
olla selvempi. Jyrkkä lanne ja hieman matala hännänkiinnitys. Oikea karva. Kaunis ryhti. Takaliike saisi olla tehokkaampi. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VET ERI VEK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good overall preportions & exc. tailset. Very beautiful head & earset. Elbows nicely to body. Good stifle & hock joint. Good 
tailset. Free & light mover. Not so strong in rear today. Nice style of bitch. 
Hyvät mittasuhteet & erinomainen hännänkiinnitys. Todella kaunis pää & korvienkiinnitus. Olkapäät hienosti runkoon.  Hyvä 
polvi & kinnernivel. Hyvä hännänkiinnitys. Vapaa & kevyt liikkuja. Ei kovin vahva takaosasta tänään. Hyvän tyylinen narttu. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
11 years old. Shown in best condition & full of life. Moves with pleasure. Nice coat. 
11 vuotias. Esitetään parhaassa kunnossa ja elämää täynnä. Liikkuu mielellään. Hyvä turkki. 
 
SATATASSUN MIO CONHELMER FI51145/13 uros 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Satatassun My Sweetlove 
kasv.Terhi Aaviko, pori 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi NUO ERI 1 SA PU 4 
Fint uttryck. Bra proportioner. Välplacerade, lätta, fina öron. Bra nosparti. Haka med bra bredd men tänderna sitter lite för 
trångt. Tillräckligt förbröst. Bra benstomme. Bröstkorgen kunde vara lite längre. Balancerade vinklar. Bra päls. Rör sig med 
lätthet men kunde vara lite fastare. Fin attityd. 
Hieno ilme. Hyvät mittasuhteet. Hyvin asettuneet, kevyet, hienot korvat. Hyvä kuono-osa. Hyvä leveys leuassa mutta hampaat 
ovat hieman ahtaasti. Riittävä eturinta. Hyvä luusto. Rintakehä voisi olla pitempi. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki. 
Liikkuu kevyesti mutta voisi olla vähän tiiviimpi. Hieno asenne. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Kuonossa hieman poimuja. Vahva selkä, hyvä etuosa. Sopivasti kulmautuneet takaraajat. Oikea 
turkinlaatu. Liikkuu hyvin. Kauniisti esitetty. 
 
SATATASSUN GARMENCIZA 35568/06 narttu 
i. Tuuling Jan Niclis e. Giordior Chloe 
Kasv. Aavinko Terhi,Pori 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VET ERI, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9 years old. In full coat & good condition. Moves well. She likes to show herself still. Nice old lady. 
9 vuotias. Täydessä turkissa ja hyvässä kunnossa. Liikkuu hyvin. Hän pitää itsensä esittämisestä yhä. Ihana vanharouva. 
 
SATATASSUN VIA CARMANTE 50721/04 uros 
i. Arundina Oh No How Parti e. Satassun Viva Victoria 
Kasv. Aavinko Terhi, Pori  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VET EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin- Rodunomainen lähestyttäessä  
Overall impression is very good. Well shaped skull. Good earset. Eye is  a little round and full but good colour. Good chin. 
Outline is a little stuffy. Would prefer  length in neck and leg. Excellent bone, light on the move. Excellent overall condition 
lovely temperament.  
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijainti. Silmät ovat hieman pyöreät ja ulkonevat mutta 
väriltään hyvät. Ääriviivoiltaan hieman täyteenahdettu. Toivoisin pituutta kaulaan ja raajoihin. Erinomainen luusto, liikkuu 
kevyesti. Erinomaisessa kunnossa kokonaisuudessaan. Ihastuttava luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET ERI 4 
Rodunomainen lähestyttäessä  
Smaller type, general outline good, lovely masculine head, could be slightly better in the reach of neck. All other aspects are 
good including his movemet.  
Pienempää tyyppiä, hyvät yleislinjat, ihana urosmainen pää, kaulan ulottuvuus voisi olla hieman parempi. Kaikinpuolin muilta 
osin hyvä, myös liikkeet.  
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Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki VET ERI VEK 1 VSP-VET 
Iloisesti esiintyvä ja päivästään nauttiva syvärunkoinen veteraani. Erittäin hyvä pää ja ilme. hyvä kallo. Tummat silmät. Erittäin 
hyvä eturinta. Ryhdikäs ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Erittäin hyvä karvapeite. Pieni dietti olisi tälle reippaalle vaarille eduksi. 
Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 years. Nice size, in very good condition for age. Correct head & bite, excellent development in chest, excellent topline for 
the age. Correct angulation in back legs. Tail well set & carried. Free movement. 
11 vuotias. Oikean kokoinen, hyvässä kunnossa ikäisekseen. Oikea pää ja purenta, erinomaisesti kehittynyt rintakehä, 
erinomainen ylälinja ikäisekseen. Oikeat takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Vapaa liike. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET ERI 1 VET VSP 
Veteran 11 år med fint uttryck. Välplacerade öron. Nosparti med tillräcklig bredd. Skuldran kunde ligga lite bättre. Utmärkt 
benstomme. Kunde ha lite mera av hartass. Rejäl kropp. Ganska bra svans. Päls i bra kondition. Rör sig med bra steg och fin 
attityd. 
11 vuotias veteraani hienolla ilmeellä. Hyvin asettuneet korvat. Riittävän leveä kuono-osa. Lapa voisi olla paremmin 
asetettuna. Erinomainen luusto. Voisi olla vähän enemmän jäniksenkäpälää. Reilun kokoinen runko. Aika hyvä häntä. Hyvässä 
kunnossa oleva turkki. Liikkuu hyvällä askeleella ja hienolla asenteella. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET EH, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Eyes a little too large. Would like the forechest more developed. A little too open in the front. Rocking in the front when moving. 
Good tail set. Well filled body. Would like a little more power in the hind quarters. 
Hieman liian isot silmät. Toivoisin kehittyneemmän eturinnan. Hieman liian leveä edestä. Heiluu edestä kun liikkuu. Hyvä 
hännän kiinnitys. Hyvin täyttynyt runko. Toivoisin vähän enemmän voimaa takaosaan. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VET ERI VEK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
A young looking veteran. Good skull shape. Very strong bone & body. Very strong rear-muscles. Good tail-set. Silky coat. 
Showing a full pad going away. Good topline & rear. 
Nuorekkaan näköinen veteraani. Hyvä kallon muoto. Hyvin voimakas luusto & runko. Hyvin voimakkaat takaosan lihakset. 
Hyvä hännänkiinnitys. Silkkinen karvapeite. Näyttävä pehmennys menossa pois. Hyvä ylälinja & takaosa. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VET ERI 2 
Käsiteltävissä 
11 years in good condition. Excellent expression. Good dark eyes. Well shaped skull. Good neck and back. Good bone and 
angulation. Good spring of ribs. Slightly overdone coat. Good movement and character.  
11 vuotias hyvässä kunnossa. Erinomainen ilme. Hyvät tummat silmät. Hyvä kallon malli. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä luusto ja 
kulmaukset. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Hieman liioiteltu turkki. Hyvät liikkeet ja luonne.  
 
SATATASSUN VIA MADAME 49888/07 
i. Ziestan Jimmie e. Satatassun Viva Victoria 
Kasv Aavinko Terhi, Pori 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Well coated girl. Rather preminent eye. Enough muzzle. Good straight ron incissors. Good padding & chin. Rather upright in 
shoulder. Solid body. Nicely defined hock joint. Good tailset. Good quality coat. Good topline on move. Very gay in front. 
Hyvin turkikas tyttö. Melkein ulkonevat silmät. Tarpeeksi kuonoa. Hyvä suora purenta. Hyvä täyteläisyys  & leukaa. 
Pikemminkin pystylavat. Vankka runko. Hyvin määritellyt kinnernivelet. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä ylälinja liikkeessä. Todella 
iloinen edestä. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 years old. Nice expression. Good coat. Moves well. A pleasure to see this typical female. 
8 vuotias. Hyvä ilme. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. On ilo nähdä tämä tyypillinen narttu. 
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SATATASSUN VIVE SWEETLOVE  31563/08 narttu 
i.Arundina Simba The Lion e.Satatassun Bellabambina 
Kasv Aavinko Terhi, Pori 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO H 
Tik med fina proportioner, i grund en ganska välkomponerad helhet som idag tyvärr är helt ödelagd pga det höga hullet. 
Mycket feminin. Lätta, fina öron. Välutfyllt nosparti. Hörntand, höger har storlek som en incissiv: 5 incissiver i underkäken. 
Ganska bra päls. Svansen kunde sitta lite bättre. Rör sig trots den extra vikten med ganska bra steg. Fin attityd. 
Narttu hienolla mittasuhteella, pääasiassa aika hyvä kokonaisuus, mutta painonsa takia on aika rapistunut. Erittäin 
feminiininen. Kevyet hienot korvat. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Oikealla puolella alaleuassa oleva kulmahampaan koko on kuin 
etuhampaan. 5 etuhammasta alaleuassa. Aika hyvä turkki. Häntä voisi olla paremmin asettunut. Liikkuu aika hyvällä askeleella 
vaikka onkin ylimääräistä painoa. Hieno asenne. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, AVO EH, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Keskikokoinen, hyvätyyppinen narttu, jolla hyvät pään mittasuhteet. Tummat silmät. Oikea ilme. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvä rinnan syvyys ja pituus. Hyvä karvanlaatu ja temperamentti, mutta koira on lihava ja painava. Liikku 
hyvällä vauhdilla. Saisi olla hieman enemmän takatyöntöä. Erittäin hyvin esitetty. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, vankkarunkoinen narttu. Oikeamuotoinen pää. Epävarma korvien asento. Hieman lyhyt kaula. Hyvä 
takaosa. Liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI, AVK 4, SA 
Erinomaisen kokoinen ja mallinen narttu. Voimakas pää. Korvat saisi asettua paremmin. Ryhdikäs kaula ja hyvä ylälinja. 
Erinomainen eturinta ja runko. Tuhdissa kunnossa. Hyvä häntä. Takaliike voisi olla vakaampi. Miellyttävä kokonaisuus. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good outline. Nice leg length & feet. Well set ears & eyes. Good prosternum. Well set shoulder. Good body. Good stifle & well-
set tail. Nice, silky coat. Keeps topline on move. Agile mover. 
Hyvät ääriviivat. Hyvä raajojen  pituus &  käpälät.  Hyvin asettuneet korvat & silmät. Hyvä eturinta. Hyvin asettuneet lavat.  
Hyvä runko. Hyvä polvi & hyvin asettunut häntä. Hyvä, silkkinen karvapeite. Pitää ylälinjan liikkeessä. Ketterä liikkuja.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, AVO ERI, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Strong head. A bit too much nose wrinkles. Correct bite. Good eye & ear set. Good topline. Straight back. Good angulations & 
tail carriage. Good coat. Powerfull movement but a bit narrow in front. 
Vahva pää. Hieman liikaa kuonopoimuja. Oikea purenta. Hyvät silmät ja korvien asento. Hyvä ylälinja. Suora selkä. Hyvät 
kulmaukset ja hännänkato. Hyvä turkki. Voimakas liike, mutta hieman kapea edestä. 
 
SATATASSUN VIVE TRINITY 19775/11 uros 
i. Ziestan Tin Tin e. Satatassun Bellabambina 
kasv. Aavinko Terhi, Pori 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Riittävä luustoinen uros koon ylärajoilta. Tasapainoiset kulmaukset. Riittävä etuosa. Hyvä ylälinja ja häntä. Turhan tasainen 
kallo. Purenta ok mutta alaleuka voisi olla hieman korostuneempi. Hyvät silmät. Hieman luisu lantio ja rungon alle jäävä 
takaliike. Ylälinjan tulisi olla liikkeessä suorempi ja esiintyminen ryhdikkäämpää. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO EH 
hieman vaatimattomassa kunnossa esitetty uros, joka kaipaa ryhtiä ja eturintaa. Suora olkavarsi, rintakehän tulisi olla pidempi. 
Hieman niukasti kulmautunut. Hyvä hännänkaari. Pieni pää. Hyvä kallonmuoto. Sopiva kuononvahvuus. Liikkeessä takaraajat 
jäävät liiaksi rungon alle. Ei tänään turkissaan. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4 years. Correct size, nice head, correct bite. Ears well set & carried. Nice elegant neck, a bit open in front legs. Correct 
angulation in back legs. Tail well set & carried. Topline should be straighter. Free movement. 
4 vuotias. Oikea koko, hyvä pää, oikea purenta. Hyvä korvien asento ja kanto. Hyvä elegantti niska, hieman löysät kyynärpäät. 
Hyvä takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Ylälinjan tulisi olla suorempi. Vapaa liike. 
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SEMIDAN RHO-RUBI-INI 43909/02 
i. Clydum Team Tactic e. Revonhännän Tamida 
kasv. Kostiainen Heli, Turku 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VET EH, VEK 4 
Hyvänkokoinen, vankkarakenteinen narttu. Hieman pyöreä kallo ja silmät. Hyvä kaula, hieman pehmeä selkä. Vahva eturinta 
ja runko. Hyvä takaosa. Turkki saisi olla silkkisempi. Ikä näkyy jo liikkeessä. 
 
SHANDITA’S MISS CORIANDER 46716/10 narttu 
i.P’Zazz Never Say Never e.Shadita’s Winema 
Kasv. Båssar Johanna, Seinäjoki  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko, rodunomaiset mittasuhteet. Hyvä pää, kaunis ilme, hyvä purenta. Riittävän syvä alaleuka. Turhan vaaleat silmät. 
Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Pysty lapa. Turhan lyhyt olkavarsi, voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä runko ja 
luustonvahvuus. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, aavistuksen löysästi edestä. Karvapeite ei parhaassa näyttelykunnossa. 
 
SHANDITA’S MISTER MESCAL 46714/10 
i.P’Zazz Never Say Never e.Shadita’s Winema 
Kasv. Båssar Johanna, Seinäjoki  
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO ERI, AVK 1, SA, PU 2, VARASERT 
Erinomaista rotutyyppiä oleva, kaunislinjainen uros. Oikeat rungonmittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme kokonaisuudessaan. 
Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Kokoon sopiva runko- ja raajaluusto. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä, mutta 
laatu oikea. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Oikea ylälinja liikkeessä. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI AVK1 SA PU3 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years old. Pleasing size and shape. Nicely balanced head with lovely eye and expression. Good lift to ears. Excellent front, 
good feet. Nice reach of neck. Excellent topline and tailplacement. Stands slightly out to elbow. Good angulation front and rear. 
He has lovely balanced side case. 
4 vuotta. Miellyttävä koko ja muoto. Ihana tasapainoinen pää ihanilla silmillä ja ilmeellä. Hyvä korvien kohotus. Erinomainen 
edestä, hyvät käpälät. Hyvä kaulan pituus. Erinomainen ylälinja ja hännän kiinnitys. Seisoo hieman kyynärpäät ulos. Hyvät 
kulmaukset edestä ja takaosasta. Ihanan tasapainoinen sivulta. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI, AVK 2 
Hyvätyyppinen, reippaasti esiintyvä uros. Hyvä pää ja ilme. Hieman etuasentoiset lavat ja lyhyekö olkavarsi. Tiivis runko. 
Oikea hännänkiinnitys. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu takaa ja sivusta katsottuna hyvin, edestä löysästi. 
 
SHANDITA'S PARTY ALL NIGHT FI11787/14 narttu 
i. Olazza Milord e. Ruskarinteen Yamma Yamma 
kasv. Johanna Båssar, Seinäjoki 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI, JUK4 
Utmärkt typ och helhet. Feminint huvud och uttryck. Utmärkt nosparti. Bra bett. Utmärkt hals och rygg. Tillräcklig kropp. Fina 
tassar. Pigga rörelser med välburen svans. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen pää ja ilme. Erinomainen kuono. Hyvä purenta. Erinomainen kaula ja selkä. 
Riittävä runko. Hyvät käpälät. Reippaat liikkeet ja hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO ERI, NUK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen ja rotutyypilliset mittasuhteet omaava nuori narttu. kaunis pää ja ilme. Sievät tummat silmät. Erinomainen 
ylälinja, upea hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja 
runkovahvuus. Liikkuu sivulta vetävästi ja joustavasti, edestä hivenen löysästi. Kaunis oikeanlaatuinen karvapeite upeine 
hapsuineen. Esiintyy hyvin. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kauniissa turkissa oleva nuori narttu. Kuono-osa voisi olla hieman paremmin täyttynyt. Hyvä eturinta, vahva selkä. Hyvä häntä. 
Hyvät raajat ja liikkeet. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO H 
God typ och helhet. Feminin tik. Goda proportioner. Litet rund skalle. Välburna öron med fina fransar. Mörka ögon. Downface 
och tungt nospartiet stör uttrycket. Tunn käke. Bra pigment. Ostabil topline. Tillräcklig kropp. Utmärkt benstomme. Fina tassar. 
Bra pälskvalitet men utfälld. Rör sig väl men har kort steglängd. Utmärkt temperament. 
Hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreä kallo. Hyvin kannetut korvat, joissa hyvät 
hapsut. Tummat silmät. Laskeva kuononselkä ja raskas kuono-osa häiritsevät ilmettä. Heikko alaleuka. Hyvä pigmentti. 
Epävakaa ylälinja. Riittävä runko. Erinomainen luusto. Hyvät käpälät. Hyvä turkinlaatu, mutta turkiton. Liikkuu hyvin, mutta 
askelpituus on lyhyt. Erinomainen luonne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Purenta voisi olla hieman leveämpi. Kauniit tummat silmät, joiden muoto häiritsee ilmettä. 
Aavistuksen alas asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta, melko etuasent. Melko niukasti kulmautuneet 
eturaajat, oikean mallinen rintakehä. Ok takakulmaukset, melko kippura häntä. Liikkeessä etumatala. Vispaa melko 
voimakkaasti edestä. 
 
SHANDITA'S PARTY MASTER 11785/14 uros 
i. Olazza Milord e. Ruskarinteen Yamma Yamma 
kasv. Båssar Johanna, Seinäjoki 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas vahvaluustoinen uros joka voimakkaasti kulmautunut taka-osaltaan. Hyvä eturinta. Voimakas pää. Hyvä kallo. 
Täyteläinen kuono-osa, purenta ok. Pyöreähköt silmät, hyvät korvat. Runsaassa turkissa. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä 
sivuliikkeellä. Ahtaasti takaa. Löysästi edestä. Palkintosija koon takia.  
 
SHANDITA’S PARTY PRINCESS 11788/14 narttu 
i. Olazza Milord e. Ruskarinteen Yamma Yamma 
kasv. Båssar Johanna, Seinäjoki 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN EH 
Något högställd. Litet feminint huvud. Feminint uttryck. Korrekt bett. Tillräcklig hals. Något spänd rygg. Tillräcklig bröstkorg. 
Ännu ganska trång fram. Rör sig balanserad men något ovilligt. Vacker päls. Men inte riktigt på showhumör idag. 
Hieman korkearaajainen. Pieni feminiininen pää. Feminiininen ilme. Oikea purenta. Riittävä kaula. Hieman jännittynyt selkä. 
Riittävä rintakehä. Vielä melko ahdas edestä. Liikkuu tasapainoisesti, mutta hieman haluttomasti. Kaunis turkki. Mutta ei kovin 
näyttelytuulella tänään. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN EH 
Vielä keskeneräinen narttu, kaipaa lisää syvyyttä rintakehään. Kovin pyöreä kallo, hyvät silmät ja kuono-osa. Kaunis kaula ja 
seistessä hyvä ylälinja. Sopiva luusto ja hyvät käpälät. Hyvä häntä. Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu varoen, kovin 
epävakaasti edestä. 
 
SHANDITA’S WINEMA 20982/05 narttu 
i. Arundina Lha Ku e. Ziestan Mi-Mi 
Kasv. Båssar Johanna, Seinäjoki  
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  VET ERI, VEK 1, SA, ROP-VET 
Erinomaista rotutyyppiä oleva veteraaninarttu. Oikeat rungonmittasuhteet ja ylälinja. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. 
Erinomainen käytös. Liikkuu malttaessaan hyvin sivulta. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VET ERI, VEK 4 
Erittäin hyvätyyppinen, sopusuhtainen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Riittävät kulmaukset edessä. Kyynärpäät saisi olla 
rungonmyötäisemmät.Hyvä häntä. Takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut. Liikkuu hyvin takaa, edestä astuu ristiin. 
Kaunis turkki. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Litet lång sträck. Bra huvud och uttryck. Bra hals. Litet lång länd. Välburen svans. Bra 
kropp. Goda vinklar. Runda tassar. Bra päls. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hieman pitkänomainen. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hieman pitkä 
lanne. Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Pyöreät käpälät. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. 
Hyvin esitetty. 
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SHIBAZHAN ADONIS 25676/15 uros 
i. Mic Mac True Is The Friend e. Shibazhan Vanda 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK2, KP 
Maskulin hane med bra proportioner. Ännu lite rund i sin skalle. Bra öron. Vackra, mörka ögon. Fin haka. Väl ansatt svans. 
Mycket bra bröstkorg. Tillräckliga vinklar. Rör sig med fint, raskt steg. Bra päls. Inta helt bekväm i situationen ännu. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vielä hieman pyöreä kallo. Hyvät silmät. Kauniit, tummat silmät. Hyvä alaleuka. 
Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvä rintakehä. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Hyvä turkki. Ei vielä 
täysin sopeutunut tilanteeseen.  
 
SHIBAZHAN AMARYLLIS 25678/15 narttu 
i. Mic Mac True Is The Friend e. Shibazhan Vanda 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK1, KP, ROP PENTU 
Tik med utmärkta proportioner. Välformad skall. Välplacerade öron. Vackra mörka, välformade ögon. Utmärkt haka. Väl utfyllt 
nosparti. Utmärkt svans. Tillräcklig bröstkorg och vinklar. Något framskjuten skuldra. Rör sig med fint, raskt steg från sidan. 
Utmärkt päls. 
Narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat. Kauniit, tummat, hyvänmuotoiset silmät. 
Erinomainen alaleuka. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Erinomainen häntä. Riittävä rintakehä ja kulmaukset. Hieman etuasentoinen 
lapa. Liikkuu hyvällä, reippaalla sivuaskeleella. Erinomainen turkki. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania PEN 1 KP ROP PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very nice head. A little bit narrow muzzle. Correct bite. Good topline. Excellent tail. A little bit close front. Excellent coat. Very 
nice show condition. Very promising. Good in movement. 
Erittäin kiva pää. Hieman kapea kuono. Oikea purenta.  Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hieman ahdas edestä. Erinomainen 
turkki. Erittäin hyvässä näyttelykunnossa. Erittäin lupaava. Hyvä liike. 
 
SHIBAZHAN BRUNNERA  50753/13 narttu 
i. Nanaza Alvin e. Shibazhan Lunaria  
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Mycket söt och feminint. Utmärkta proportioner. Litet nätt huvud. Fantastikt bett. Vinternäsa. Utmärkt hals och rygg. 
Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga, typiska rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Hyvin suloinen ja feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Pieni, sievä pää. Fantastinen purenta. Talvikirsu. Erinomainen kaula 
ja selkä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat, tyypilliset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 1, SA, PN 3, VARASERT, VARACACIB 
Good sized, very feminine bitch. Excellent head, expression and bite. Correct reach of neck. Well balanced body. Strong 
topline and correct tailset. Very good front angulations. Slightly lacking rear angulations. Moves very well. 
Hyväkokoinen, hyvin feminiininen narttu. Erinomainen pää, ilme ja purenta. Oikea kauankaari. Hyvin tasapainoinen runko. 
Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etukulmaukset. Hieman puutteelliset takakulmaukset. Liikkuu erittäin 
hyvin. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI, NUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical. Well-balanced with attractive head & expression. Nose could be darker for perfection. Good forehand with slight 
bow. Typical hare feet. Excellent topline & tailset. Good on the move. 
Hyvin tyypillinen. Tasapainoinen, viehättävä pää ja ilme. Kirsu voisi olla tummempi ollakseen täydellinen. Hyvä etuosa jossa 
lievää kaarevuutta. Tyypilliset jäniksenkäpälät. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä liikkeessä. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen NUO ERI, NUK 1, SA, PN 2, SERT, VARACACIB 
Ryhdikäs, selvän sukupuolileiman omaava nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat. Hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen karvanlaatu. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 3 SA  
Käsiteltävissä  
Pretty bitch of correct proportions. Dark oval eyes. Good pigmentation. Well developed chest. Adequate bone, neat feet. Level 
topline which she carries well. Shapely hindquarters. Moves with elegance. Beautiful presentation.  
Sievä narttu oikeilla mittasuhteilla. Tummat, ovaalit silmät. Hyvä pigmentti. Hyvin kehittynyt rinta. Riittävä luusto, kivat tassut. 
Tasainen ylälinja, jonka kantaa hyvin. Kaunismuotoiset takakulmaukset. Liikkuu elegantisti. Kauniisti esitetty. 
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Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP  
Käsiteltävissä 
Very charming bithc of a wonderful type. Everything fits together. A lot of attitude and head and expression to die for. Very 
sound mouth. Beautiful font legs. Nice tailset. I would lie a little more knee angulation. Not in her best coat today. Moves 
extremely nice with a lot of self confidence. I think she’s beautiful.  
Erittäin viehättävä narttu upeaa tyyppiä. Kaikki sopii yhteen. Paljon asennetta ja pää ja ilme joiden vuoksi voisi kuolla. Erittäin 
oikea suu. Kauniit etujalat. Kiva hännän kiinnitys. Toivoisin hieman enemmän polvikulmauksia. Ei parhaassa turkissa tänään. 
Liikkuu todella kivasti suurella itseluottamuksella. Mielestäni hän on kaunis.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Excellent size, good topline & tail. Very good front. Needs a little mondin? At the moment head is little plain. Excellent 
movement. 
2 –vuotias. Erinomainen koko. hyvä ylälinja & häntä. Erittäin hyvä etuosa. Tarvitsee hieman ? Tällä hetkellä pää on hieman 
pelkistetty. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2v. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä kallo, silmät ja korvat. Oikea purenta. Alaleuka voisi tulla selvemmin esiin. 
Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Sisäkierteiset etuliikkeet. Napakat askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL EH 
Lovely head & expression but would like more width & depth of chin. Nice body, adiquite hind angulation. Movement is sound 
in both directions. Steady side action.  
Ihana pää ja ilme, mutta toivoisin leukaan enemmän leveyttä ja syvyyttä. Kiva runko, riittävät takakulmaukset. Tasapainoiset 
liikkeet molempiin suuntiin. Vakaat sivuliikkeet 
 
SHIBAZHAN CATTLEYA 47747/05 narttu 
i.Shibazhan Thymus e.Shibazhan Kerria 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Liten söt veteran tik. Mycket feminint huvud och uttryck. Något framträdande ögon. Välkroppad och mycket balanserad. Pigga 
rörelser. Härligt attityd. 
Pieni, sievä veteraaninarttu. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Hieman ulkonevat silmät. Hyvä runko ja hyvin tasapainoinen. 
Reippaat liikkeet. Ihana asenne. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VET ERI, VEK 1, VSP-VET 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very feminine & pretty. Clear dark eye. Smallish head. Moderate bone. Well-ribbed with good topline & tailset. Moving slightly 
close behind. Very good in profile. In good coat & condition. 
Hyvin feminiininen ja kaunis. Kirkkaat tummat silmät. Pieni pää. Kohtuulliset luut. Hyvä luusto, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Erittäin hyvä profiili. Hyvässä turkissa ja kunnossa. 
 
SHIBAZHAN DAHLIA FI50386/14 narttu 
i. Choon-Choon Tobias e. Tashi-Gong Sensation 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK3, KP 
Erittäin kaunis feminiininen 5kk ikäinen narttupentu, jolla rotutyypilliset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä tumma 
pigmentti. Erinomainen vahva alaleuka. Upea ylälinja. Kaunis häntä. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon 
nähden hyvä raajaluusto. Liikkuu ikäisekseen rotutyypillisesti. Lupaava karvapeite hapsuineen. Erittäin lupaava. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
7 Monate alte zierliche Hündin, hübscher Hündinkopf, sehr starkes Vorbiss, ausgezeichnete Winkelungen, korrekte Obere- 
und Unterlinie. 
Seitsemänkuukautinen siro narttupentu, sievä nartunpää, hyvin voimakas alapurenta, erinomaiset kulmaukset, oikea ylä- ja 
alalinja.  

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  PEK 1, KP, VSP-PENTU 
Feminiininen. Kevyet korvat. Kaunis ilme. Hyvä alaleuka. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Hyvin 
rakentunut edestä. Hyvä runko- ja raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin takaa. Lievää 
ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. 
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, PEN 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent body for age. Very good forehead. Small head with nicely fininshed muzzle. Well balanced. Moved well both ways. 
Erinomainen runko ikäisekseen. Erittäin hyvä otsa. Pieni pää, jossa kauniinmuotoinen kuono. Tasapainoinen. Liikkuu hyvin 
joka suuntaan. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen PEK 3 
Feminiininen narttupentu.Ryhdikäs olemus. Hieman pitkä rungoltaan. Hyvin asettuneet korvat. Vielä hieman siro kuono-osa ja 
hieman pitkä alaleuka. Tasapainoiset ja hyvät kulmaukset. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvät käpälät. Hyvät takaliikkeet. 
Vielä epävakaat etuliikkeet. Ikään nähden hyvä karvapeite. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 2, KP 
8 months. Correct type. Nice head. Correct bite. Strong and compact in body. Nice front. Nice topline. Well set ears and tail. 
Excellent in movement. Well presented. Very promising. 
8 kuukautta. Oikea tyyppi. Miellyttävä pää. Oikea purenta. Vahva, tiivis runko.Hyvä ylälinja. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. 
Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. Hyvin lupaava. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä tyyppinen ja hyväkokoinen 9 kk vanha juniorinarttu. Tänään vielä pentumainen, mutta elegantti. Hyvä pää. Oikea-
asentoiset korvat. Erittäin tummat silmät. Kaunis rodunomainen ilme. Hyvä ylälinja ja rintakehä. Ikäisekseen hyvä luusto. 
Oikea temperamentti. Vielä pentuturkissa. Tarvitsee aikaa. Liikkuu reippaasti. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola JUN ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin. Korrektes Vorbiss. Etwas zu hoch getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Gut getragene 
Rute. Typischer Gang. Haarkleid noch in Entwicklung.  
Tasapainoinen narttu. Oikea alapurenta. Hieman korkealla kannetut korvat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin kannettu häntä. 
Tyypillinen liike. Turkki vielä kehitysvaiheessa.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  JUN ERI 
Käsiteltävissä  
Feminine with a good body. Good size and lenght. Excellent head proportions, with good eyes and ears. Well carried neck. 
Good topline and tale. Well angulated front and rear with excellent bones and feet. Free mover. Excellent coat.  
Feminiininen hyvällä rungolla. Hyvä koko ja pituus. Erinomaiset pään mittasuhteet, hyvät silmät ja korvat. Hyvin kannettu 
kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana sekä erinomainen luusto ja tassut. Vapaat liikkeet. 
Erinomainen turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nätt i alla sina delar, stomme, huvud & proportioner. Utmärkt uttryck. Kunde ha bredare underkäke, Bra förbröst & front, hals & 
skuldra & bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Behöver bara tid. Utmärkta rörelser. 
Sievä kaikin osin, runko, pää ja mittasuhteet. Erinomainen ilme. Voisi olla hieman leveämpi alaleuka. Hyvä eturinta, etuosa, 
kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Tarvitsee aikaa. Erinomaiset liikkeet. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Ultrafeminin tik. Litet rund skalle. Lätta öron. Mörka ögon. Trång käke. Utmärkt pigment. Tillräcklig 
nospartiet. Bra hals och rygg. Lång länd. Välburen svans. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Bra pälskvalite. Välgående. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Hieman pyöreä kallo. Kevyet korvat. Tummat silmät. Kapea 
alaleuka. Erinomainen pigmentti. Riittävä kuono-osa. Hyvä kaula ja selkä. Pitkä lanne. Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. 
Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
Nice head & expression, earset is little high. Shoulders could be better. Adiquite quaters, for me a little light in bone. Out of 
elbows in move and close behind, steady side action.  
Kiva pää ja ilme, korkealle kiinnittyneet korvat. Lavat voisivat olla paremmat. Riittävät kulmaukset, minulle hieman kevyt luusto. 
Liikkeessä kyynärpäät ulkona ja takaa ahtaat, vakaat sivuliikkeet.  
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SHIBAZHAN DAVALLIA FI50385/14 narttu 
i. Choon-Choon Tobias e. Tashi-Gong Sensation 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK4, KP 
Erinomaista tyyppiä oleva, ihanteelliset mittasuhteet omaava 5kk vanha pentu. Erinomainen ylälinja. Hyvä häntä. 
Hyvänkokoinen kallo, kaunis korvienasento. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi, ajoittain näkyvät valkuaiset häiritsevät ilmettä. 
Hyvä vahva alaleuka. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Ihanteellinen 
raajaluusto. Erinomainen, rotutyypillinen karvapeite hapsuineen. Liikkuu erinomaisesti sivulta ja takaa, vielä hieman löysästi 
edestä. Ihana ryhti ja luonne. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  PEK 2 
Hyvänkokoinen narttupentu, jolla oikeat rungonmittasuhteet ja ylälinja. Hyvä runko- ja raajaluusto. Tasapainoiset kulmaukset. 
Kookkaat korvat. Hyvä kallo-osa. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Toivoisin hieman feminiinisemmän ilmeen. 
Liikkuu hyvin takaa, ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti PEK 2 
Nice little puppy. Nice coat. Hope muscle does not grow anymore. Nice earset. Skull a little flat. Good topline. Nice hair. Not 
moving very well today.  
Kiva pieni pentu. Kiva turkki. Toivottavasti kuono ei kasva enempää. Kiva korvien kiinnitys. Hieman litteä kallo. Hyvä ylälinja. 
Kiva turkki. Ei liiku kovin hyvin tänään.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  ERI 3 
Käsiteltävissä  
Feminine with beautiful balance between head and body. Well balanced head with high set ears, beautiful eyes. Muzzle has 
good lenght, acceptable underjaw. Proudly carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear with good bones 
and feet. Moves with drive, could be more stable in the front. Good coat.  
Feminiininen kauniilla pään ja rungon tasapainolla. Hyvin tasapainoinen pää, jossa korkealle kiinnittyneet korvat, kauniit silmät. 
Kuonossa on riittävä pituus, hyväksyttävä alaleuka. Ylpeästi kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät  kulmaukset edessä 
ja takana sekä hyvä luusto ja tassut. Liikkuu draivilla, voisi olla vakaampi edestä. Hyvä turkki.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, JUN ERI, JUK 1, SA, PN 3, VASERT, ROP-JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful junior. Excellent outline and proportions. Beautiful head, expression and excellent ears. Correct outline and balance. 
Moves very well in all directions for her age. 
Kaunis junior. Erinomaiset ääriviivat ja mittasuhteet. Kaunis pää, ilma ja erinomaiset korvat. Oikeat ääriviivat ja tasapaino. 
Liikkuu hyvin joka suuntaan. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN ERI 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant bitch, nice size. Nice proportions. Feminine head, nice size. Excellent expression and earset. Would prefer less 
undershot. Nice neckline, strong topline. Nice tailset. Decent forechest. Good feet and bone. Decent angulated front and rear. 
Well bodied. Nice coat. Could carry herself a bit better on the move. 
Elegantti narttu, hyvänkokoinen. Miellyttävät mittasuhteet. Narttumainen pää, hyvänkokoinen. Erinomainen ilme ja korvien 
kiinnitys. Toivoisin vähemmän alapurentaa. Hyvä kaulalinja, vahva ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Hyvät 
käpälät ja luusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. Hyvä turkki. Voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 kk ikäinen erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Oikea luuston vahvuus. Erinomainen silkkinen turkki, joka ei aivan täydessä 
pituudessa. Sopiva kaula. Hyvä hännän kiinnitys. Miellyttävä feminiininen pää. Tasapainoiset kulmaukset. Miellyttävä liikkuja. 
Esitetään hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 1 SA PN 2 SERT 
Käsiteltävissä 
Feminine. Good size and proportions. Proud head carriage. Well placed dark eyes. Well shaped skull. Good stop. Excellent 
ears. Good neck and topline. Well developed forechest. Good angulation. Enought bone. Excellent coat condition. Free 
movement. Excellent character.  
Feminiininen. Hyvä koko ja mittasuhteet. Ylpeästi kannettu pää. Tummat silmät, hyvällä paikalla. Hyvän mallinen kallo. Hyvä 
otsapenger. Erinomaiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvät kulmaukset. Riittävä luusto. 
Erinomainen turkin kunto. Vapaat liikkeet. Erinomainen luonne.  
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Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   JUN ERI 1 SA PN4 
Käsiteltävissä 
Very typical with beautiful expression. Perfect earset. Nice stop. Acceptable mouth. Perfect neck and topline. Correct hare feet. 
Would like a bit more knee angulation. Correct coat texture. Moves with a lot of attitude. Very typical movements front and rear.  
Erittäin tyypillinen kauniilla ilmeellä. Täydellinen korvien kiinnitys. Kiva otsapenger. Hyväksyttävä suu. Täydellinen kaula ja 
ylälinja. Oikeat jäniksenkäpälät. Toivoisin enemmän polvikulmauksia. Oikea turkin laatu. Liikkuu suurella asenteella. Erittäin 
tyypilliset etu- ja takaliikkeet.  
 
SHIBAZHAN ELETTARIA 16529/05 narttu 
i. Down-Goblin Artemis Ingefal e. Shibazhan Orchidea 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI VEK 2 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Lovely head  and expression. Excellent earset, very nice profile. Strong neck and good front 
assembly. Would prefer a little more rear angulations. Coming in to good coat. Lovely mover with positive attitude. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Ihastuttava pää ja ilme. Erinomainen korvien sijainti, erittäin miellyttävät ääriviivat.  Voimakas 
kaula ja hyvä edestä kokonaisuutena. Toivoisin hieman enemmän takakulmauksia. Hyvä turkki tulossa. Ihastuttava liikkuja 
positiivisella asenteella. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET EH 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Smaller type, feminine head, needs better underjaw, shoulder correct, upperarm is not, body, hindquarters ok, sound behind, 
good side gait, needs to improve in front action.  
Pienempää tyyppiä, feminiininen pää, tarvitsee paremman alaleuan, oikeat lavat, mutta olkavarsi ei, runko, takakulmaukset ok, 
liikkuu oikein takaa, hyvä sivu askellus, tarvitsee paremmat etuliikkeet.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VET ERI 2 SA PN 4 
10 år. Vacker silhuett. Stolt tik med vackert huvud, välansatt öron som är väl pälsförsedda. Samlad kropp, lång vacker hals. 
Fina fanor. Håller väl upp i åren. Trevligt temperament. 
10 vuotias. Kaunis silhuetti. Ylpeä narttu kauniilla päällä, hyvin asettuneet turkikkaat korvat. Tiivis runko, pitkä kaunis kaula. 
Hienot hapsut. Hyvin säilynyt. Hyvä luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
10 J. alte zierliche Hündin, starkes Vorbiss, korrekte Augen & Ohren, etwas depigmentierter Nasenschwamm, noch gute 
Winkelungen, etwas stark gebogene Vorhand, noch gute Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Kymmenvuotias siro narttu, voimakas alapurenta, oikeat silmät ja korvat, hieman pigmenttipuutosta kirsussa, vielä hyvät 
kulmaukset, voimakkaamman puoleisesti kaartuvat eturaajat, vielä hyvä ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  VET EH, VEK 2 
Kauttaaltaan feminiininen veteraani. Pyöreyttä kallo-osassa. Erinomaiset korvahapsut. Tilava runko. Hyvä eturinta. Ei tänään 
parhaassa karvapeitteessä, joka laadultaan myös hieman pehmeä. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella sivulta. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VET ERI, VEK 1, SA, ROP-VET 
10 vuotias veteraaninarttu. Esitetään hyvässä näyttelykunnossa. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Hyvin asettuneet 
korvat. Hieman kevyt kuono-osa. Kirsun pigmentti voisi olla mustempi. Erittäin hyvä eturinta ja kulmaukset. Hyvä ylälinja ja 
häntä. Hyvät edestakaisliikkeet. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VET ERI, VEK 2, SA 
10 years. In excellent show condition. With compact body. Good substance with quality coat. Good front. Nice topline. Alive in 
movement. Well presented. 
10 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Tiivis runko. Hyvä olemus, laadukas turkki. Hyvä etuosa. Hyvä ylälinja. Eloisa 
liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VET EH 3 
Very smart little bitch for her age. Nice muzzle. Good skull. Showin teeth (=VG). Nice balance. Good chest. Lovely front. Well 
angulated. Lovely tailset. Moved well.  
Ikäisekseen erittäin älykäs pieni narttu. Kiva kuono. Hyvä kallo. Näyttää hampaita (=EH). Hyvä tasapaino. Hyvä rinta. Ihana 
etuosa. Hyvät kulmaukset. Ihana hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin.  
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VET ERI, VEK 1, SA, PN 4, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 vuotias, elegantti vielä erittäin hyvässä näyttelykunnossa veteraani, jolla hyvä pää. Oikea rodunomainen ilme. Erinomainen 
kaula. Vahva, suora selkä. Hyvin kehittynyt rinta. Oikea karvanlaatu. Liikkuu hyvin hyvällä askeleella ja työnnöllä. 
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Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VET ERI 1, SA, VSP-VET.   
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrische Hündin. Korrektes Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Korrekte Stellung 
Gliedmassen. Schönes Haarkleid. Gutes Temperament.   
Tasapainoinen narttu. Oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylä- ja alalinja. Oikea runko. Kaunis turkki. Hyvä luonne.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  VET ERI 1 SA VSP VET  
Käsiteltävissä  
Excellent breed type and condition. Beautiful head proportions, good eyes and ears. Acceptable muzzle. Good neck, topline 
and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Moves with drive. Good coat.  
Erinomainen rotutyyppi ja kunto. Kauniit pään mittasuhteet, hyvät silmät ja korvat. Hyväksyttävä kuono. Hyvä kaula, ylälinja ja 
häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu draivilla. Hyvä turkki.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vacker 10 år. Utmärkt typ, storlek & proportioner. Nätt huvud med fint uttryck. Härlig bredd i nos, hake & bett. Bra förbröst. Fin 
front, hals, skuldra, bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Fin svansbåge. Rör sig utmärkt från sidan. 
Kaunis 10 vuotias. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, Sievä pää hienolla ilmeellä. Ihana leveä kuono, leuka ja purenta. 
Hyvä eturinta. Hieno etuosa, kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Hieno hännän kaari. Liikkuu 
erinomaisesti sivusta. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VET EH 4 
Käsiteltävissä  
Balanced outline. Dark eyes. Muzzle is too short with weak underjaw. Teeth are protruding, beyond lips. Would like a better lay 
of shoulder. Topline is not strong. Hindquarters are adequate.  
Tasapainoiset ääriviivat. Tummat silmät. Kuono on liian lyhyt ja alaleuka heikko. Hampaat työntyvät huulten ohi. Toivoisin 
paremmin asettuneet lavat. Ylälinja ei ole vahva. Takakulmaukset ovat riittävät.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VET EH 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
10 years old, fit for her age. Nice sized head. Muzzle could ne richer and a bit longer. Teeth needs care. Well set ears. Nice 
neck, topline and tailset. Good forechest. Good bone, feet could be longer. Well angulated both ends. Excellent coat quality. 
Moves effortless. 
10 vuotta vanha, hyväkuntoinen ikäisekseen. Hyvänkokoinen pää. Kuono voisi olla runsaampi ja hieman pidempi. Hampaat 
tarvitsevat hoitoa. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Hyvä luusto, käpälät voisivat 
olla pidemmät. Hyvin kulmautunut kummastakin päästä. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu vaivattomasti. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VET ERI, VEK 1, SA, PN 4, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10-vuotias veteraani, jolla esimerkillinen turkin laatu. Sopiva raajaluusto. Upeat hapsut. Vahva runko. Aavistuksen turhan pitkä 
alaleuka, muilta osin miellyttävä pää. Miellyttävät sivuliikkeet. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VET ERI 3 
Very nice bitch. 10 years. Nice head. Dark eyes. Good ears. Good neck, topline behind higher than in front. Good forechest, 
good ribs. Lovely coat. Good movement. Good temperament.  
Erittäin kiva narttu. 10 vuotta. Kiva pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula, ylälinja takaa korkeampi kuin edestä. Hyvä 
eturinta, hyvät kylkiluut. Ihana turkki. Hyvät liikkeet. Hyvä luonne.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VET ERI 2 SA PN 4 
Käsiteltävissä 
Good proportions and condition. Well placed dark eyes. Well developed muzzle. Excellent ears. Good neck and back. 
Excellent angulation and spring of ribs. Balanced movement. Excellent attitude.  
Hyvä mittasuhteet ja kunto. Hyvin asettuneet tummat silmät. Hyvin kehittynyt kuono. Erinomaiset korvat. Hyvä kaula ja selkä. 
Erinomaiset kumaukset ja kylkiluiden kaarevuus. Tasapainoiset liikkeet. Erinomainen asenne.  
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SHIBAZHAN ELISENA 22975/14 N 
i Misschiefin Easy Bachelor e. Shibazhan Wisteria 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  ERI JUK 1 SA PN 1 SERT ROP 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Very attractive head and expression. Excellent earset, size and carriage.  Well shape eye, 
good mouth and chin. Lovely balanced for size. Excellent front assembly. Needs a little more body. Excellent coat for age. 
Lovely feet. Positive well balanced mover. Very nice temperament.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Erittäin viehättävä pää ja ilme. Erinomainen korvien sijainti, koko, asento. Hyvänmuotoiset 
silmät, hyvä suu ja alaleuka. Ihastuttavan tasapainoinen kokoonsa nähden. Erinomainen kokonaisuus edestä. Tarvitsee 
hieman enemmän runkoa. Erinomainen turkki ikäisekseen. Ihastuttavat käpälät. Positiivinen, hyvin tasapainoinen liikkuja. 
Oikein miellyttävä luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI 
Mycket tilltalande typ och helhet. Litet feminint huvud med bra bett. Något runda ögon som kunde vara lite mindre. Välburna 
öron. Utmärkt hals och rygg. Tillräcklig kropp. Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga, typiska rörelser. Vacker päls. Trevligt 
temperament. 
Erittäin miellyttävä tyyppi ja kokonaisuus. Pieni, feminiininen pää ja hyvä purenta. Hieman pyöreät silmät, jotka voisivat olla 
hieman pienemmät. Hyvin kannetut korvat. Erinomainen kaula ja selkä. Riittävä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 
käpälät. Reippaat, tyypilliset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia JUN ERI, JUK 1, SA 
Goo sized feminine bitch. Has a very good head. Slightly round eyes. Very good reach of neck. Well balanced body. Strong 
topline and correct tailset. Excellent front and rear angulations. Moves very well. 
Hyvän kokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Hieman pyöreät silmät. Erittäin hyvä kaulankaari. Hyvin tasapainoinen 
runko. Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN ERI 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
A smaller type, overall balance very good, nice fem. head, good front, to make a perfect picture she should be a shade longer 
in body, hindquater & tailset good & movement good.  
Pinenempää tyyppiä, erittäin hyvä yleistasapaino, kiva feminiininen pää, hyvä etuosa. Jotta kuva olisi täydellinen pitäsi rungon 
olla aavistuksen pidempi. Takakulmaukset ja hännän kiinnitys hyvät samoin hyvät liikkeet.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
14 Monate alte zierliche Hündin, korrektes Gebiss, noch gutes Kinn, leicht vorstehende Augen, korrekte Ohren, korrekte 
Winkelungen, gute Obere- & Unterlinie, flotter Bewegungsablauf.  
14 kuukautta vanha siro narttu, oikea purenta, vielä hyvä leuka, silmät hieman edessä, oikeat korvat, oikeat kulmaukset, hyvä 
ylä- ja alalinja, reippaat liikkeet.  

 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia JUN ERI, JUK 1, SA, PN 2, SERT 
15 months. Beautiful expression. Correct in type. Typical head. Well size and proportions. Good substance. Quality coat. Live 
in movement. Well presented. 
15 kuukautta. Kaunis ilme. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Reipas 
liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Bedårande ung tik, så väl på stående & rörelser. Nätt huvud. Bra ögon. God bredd i haka. Fint förbröst, front & tassar. Bra hals 
& skuldra, bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Väldigt smal, behöver tid. Rör sig lite tätt bak i övrigt utmätkt. 
Ihastuttava nuori narttu, niin seistessä kuin liikkuessa. Sievä pää. Hyvät silmät. Hyvä leveä leuka. Hieno eturinta, etuosa ja 
käpälät. Hyvä kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hento, tarvitsee aikaa. Liikkuu hieman 
ahtaasti takaa muuten erinomaisesti. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely size and substance feminine. Lovely head. Excellent ears, eye is a little round and full. Good topline and tail. She´s a 
little narrow in front and moves a little close behind, but in profile has a nice outline and moves well with a typical carriage. 
Ihastuttavan kokoinen ja olemukseltaan feminiininen. Kaunis pää. Erinomaiset korvat, silmät hieman pyöreät. Hyvä ylälinja ja 
häntä. Edestä hieman kapea ja liikkeessä taka-ahdas, mutta sivusta hyvät ääriviivat ja liikkuu hyvin kantaen itsensä 
tyypillisesti. 
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Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   NUO ERI 1 SA 
Käsiteltävissä  
Well balanced feminine with very good head proportions. Femininen expression. Well set ears. Would like a little bit more 
bone. Level topline. Well shaped hindquarters. Moves light on her feet. Coat developing well.  
Hyvin tasapainoinen narttu, jolla hyvät pään mittasuhteet. Feminiininen ilme. Hyvin kiinnittyneet korvat. Toivoisin hieman 
enemmän luustoa. Tasainen ylälinja. Hyvän malliset takakulmaukset. Liikkuu kevein asekelin. Turkki kehittyy hyvin.  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   NUO ERI 1 SA PN4 VARACA 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Good feminin head. Would like little more strngth in foreface. Lovely eyes. Excellent topline & tailset. 
Could be slightly longer coupled. Free easy mover. Lovely profile and move. Esellent picture standing.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvä feminiininen pää. Kuono voisi olla voimakkaampi. Ihanat silmät. Erinomainen ylälinja ja hännän 
kiinnitys. Voisi olla pidempi lantio ???. Vapaat helpot liikkeet. Ihana sivukuva ja liikkeet. Erinomainen sivukuva.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Söt huvud. Välburna öron. Stora framträdande ögon. Tungt 
nospartiet. Utmärkt bett och pigment. Fin topline. Visas i mycket lågt hull. Välvinklad bak. Ovala tassar. Rör sig väl men kort 
steglängd. Utmärkt pälskvalitet. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Suloinen pää. Hyvin kannetut korvat. Suuret, 
ulkonevat silmät. Raskas kuono-osa. Erinomainen purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Esitetään hyvin laihana. Hyvin 
kulmautunut takaa. Ovaalit käpälät. Liikkuu hyvin, mutta lyhyellä askelpituudella. Erinomainen turkinlaatu. Erinomainen luonne. 
Hyvin esitetty. 
 
SHIBAZHAN EREMURUS 22976/14 uros 
i Misschiefin Easy Bachelor e. Shibazhan Wisteria 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN-ERI, JUK1, SA, PU-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type. Good bones. Typical body format. Nice expressive head. Excellent proportions of skull and muzzle. Correct 
bite. Typical topline and tailset. Excellent forechest and ribcage. Sometimes a bit close in elbows. Excellent angulations 
behind. Typical coat structure. Beautiful temperament. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä luusto. Tyypillinen rungon malli. Kiva ilmeikäs pää. Erinomaiset kallon ja kuonon mittasuhteet . Oikea 
purenta. Tyypillinen ylälinja ja hännän kiinnitys. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Ajoittain kyynärpäät hieman  ahtaasti. 
Erinomaiset kulmaukset takana. Tyypillinen turkin rakenne. Kaunis luonne.  
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia JUN EH, JUK 4 
He is a good sized male. Masculine. Lacks a little forehead. Slightly too undershot. A little short in neck. He has a well 
balanced body with strong topline and correct tailset. Has a very good front and rear angulations. He has round eyes. He 
moves well. 
Hyvän kokoinen uros. Maskuliininen. Hieman puutteellinen otsa. Hieman liikaa alapurentaa. Hieman lyhyt kaula. Hyvin 
tasapainoinen runko, vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Pyöreät silmät. Liikkuu 
hyvin. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN EH 
Mittasuhteiltaan ja kooltaan tyypillinen junioriuros. Hyvänkokoinen pää ja hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä vahva 
alaleuka. Erinomainen kuono-osa. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Kapea rintakehä. Pysty lapa. Suora olkavarsi. Riittävä 
raajaluusto. Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Toivoisin taka-askeleeseen enemmän tehoa 
sivuliikkeessä. Kaunis karvapeite. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva JUN ERI, JUK2 
Oikean tyyppinen. Urosmainen. Erinomainen luusto. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä 
häntä. Hyvä rintakehä ikäisekseen. Oikeat kulmaukset ja sivuliikkeet. Voisi olla lyhyempi lanne ja vahvemmat kintereet. 
Erinomainen karva. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN EH 
Käsiteltävissä 
Masculine head. Good widthed underjaw. Just like little more width of muzzle. Would like more lay of shoulder. Well ribbed 
back. Angulation behind is good. Just like little more balanced body shape. Moves well behind. Front action not his best. Well 
presented.  
Maskuliinien pää. Hyvä alaleuan leveys. Haluaisin hieman enemmän leveyttä kuonoon. Toivoisin paremman lapakulmauksen. 
Hyvä rintakehän pituus. Takakulmaukset ovat hyvät. Haluaisin enemmän tasapainoa rungon muotoon. Liikkuu hyvin takaa. 
Etuliike ei ole sen paras puoli. Hyvin esitetty.  
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, JUN ERI, JUK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskuline & well-balanced. Pleasing head. Nicely finished muzzle. Well-shaped dark eyes. Good body. Firm topline & high-set 
tail. Good hind-action. A little untidy in front. Coat developing nicely. 
Maskuliininen ja tasapainoinen. Miellyttävä pää. Hyvinmuodostunut kuono. Hyvänmuotoiset tummat silmät. Hyvä runko. 
Tasainen ylälinja ja korkea hännänasetus. Hyvä takaliike. Etuliike hieman huolimaton. Turkki kehittyy hyvin. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen JUN ERI, JUK 2 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros. Selvä sukupuolileima. Hieman pyöreät silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä, täyteläinen 
kuono-osa. Hieman pitkä alapurenta. Kaunis ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä eturinta ja sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvät 
takaliikkeet, melko kapeat etuliikkeet. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola NUO ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Sehr symmetrischer Hund mit korrektem Gebiss. Gut gewölbter Schädel. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Korrekte Stellung der 
Gliedmasse. Gut getragene Rute. Schönes Haarkleid.  
Hyvin tasapainoinen uros, jolla oikea purenta. Hyvin holvautunut kallo. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. Oikea asentoinen 
etuosa. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki.  
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, NUO ERI NUK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
15 months. Masculine. Excellent head. Correct bite. Correct ears. Correct in chest and front. Correct backline and tailsetting. Strong bones. 
Excellent coat. Temperamentful movement. 
15 kuukautta. Urosmainen. Erinomainen pää. Oikeanlainen purenta. Oikeanlaiset korvat. Oikeanlainen rinta ja edestä. Oikeanlainen 
selkälinjaus ja hännänkiinnitys. Vahva luusto. Erinomainen turkki. Temperamenttiset liikkeet. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    NUO ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
15 months old. Very nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct 
tailset. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. 
15 kuukautta. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvin kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Attractive masculine male of good size and substance. Good head and expression. Dark eyes. Good muzzle. Correct bite. 
Good neck and topline. Well set tail. Well angulated. Well developed body. Correct coat. Moves and shows well. 
Viehättävä, maskuliininen, hyvänkokoinen ja hyvärakenteinen uros. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä kuono. 
Oikeanlainen purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvin kulmautunut. Hyvin kehittynyt runko. Oikeanlainen 
turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   NUO EH 3 
Käsiteltävissä  
Good type, well balanced. Good head shape. Eyes are not healthy, too wet. Level topline. Well ribbed. Good angulation, low 
hocks. Moves quite well. 
Hyvä tyyppi, hyvä tasapaino. Hyvä pään malli. Silmät eivät ole terveet, liian märät. Tasainen ylälinja. Hyvät kylkiluut. Hyvät 
kulmaukset, matalat kintereet. Liikkuu aika hyvin.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja NUO EH 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
17 months old. Masculine well proportioned dog. Would prefer head to be smaller. Nice expression. Well set ears. Good width 
of muzzle, but too short. Pleasant lenght of neck. Strong topline. Well set tail. Too narrow/thin in body. Would like more width in 
front, as well as better feet. Average angulation in front and rear. Moves decent in the side, too narrow in the front. Coat could 
be silkier. Nice temperament. 
17 kuukautta. Urosmainen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Pää saisi olla pienempi. Miellyttävä ilme. Hyvin asettuneet korvat. 
Sopivan leveä mutta liian lyhyt kuono. Miellyttävä kaulan pituus. Vahva ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Liian kapea runko. 
Toivoisin lisää pituutta eteen samoin kuin parempia käpäliä. Keskimääräisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu kelvollisesti 
sivulta, liian kapeasti edestä. Turkki voisi olla silkkisempi. Hyvä luonne. 
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Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  NUO ERI 3 
Käsiteltävissä 
Very happy. Nice size and substance. Typical expression. Eyes are running a lot. Nice, broad underjaw. Acceptable bite. 
Turning front feet out a bit too much. Very nice chest and body. Perfect coat. Moves very sound behind, acceptable in front. 
He’s a bit weak in pasterns. Shows very well.  
Erittäin iloinen. Kiva koko ja tasapaino. Tyypillinen ilme. Hyvin vuotavat silmät. Kiva, leveä alaleuka. Hyväksyttävä purenta. 
Kääntää hieman liikaa etujalkoja ulos. Erittäin kiva rinta ja runko. Täydellinen turkki. Liikkuu erittäin tasapainoisesti takaa, 
hyväksyttävästi edestä. Hieman heikot välikämmenet. Esiintyy erittäin hyvin.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO ERI 1 SA VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
20 months. Lovely size and good proportions. Good long neck and legs. Very good tail, correct in front. Excellent head, good 
chin. His front movement is little narrow. 
20 kuukautta. Ihana koko ja hyvät mittasuhteet. Hyvä pitkä kaula ja jalat. Erittäin hyvä häntä, oikea etuosa. Erinomainen pää, 
hyvä leuka. Etuliikkeet ovat hieman kapeat. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, NUO ERI, NUK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
20 kk. Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä kallo, silmät ja korvat. Oikea purenta. Sopiva rintakehän ja raajojen vahvuus. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Kapeat, sisäkierteiset etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
 
SHIBAZHAN FORTUNELLA 14408/11 narttu 
i.Olazza Milord e.Shibazhan Ninfey 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva VAL ERI, VAK2, SA, PN4 
Erinomainen tyyppi. Kaunis narttumainen pää. Leveä alaleuka. Kaunis kaula ja ylälinja. Pitkähkö lanne. Riittävä eturinta. 
Rintalasta voisi olla pidempi. Hyvät kulmaukset ja liike. Erinomainen karva. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia VAL-ERI, VAK-1, SA, PN-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type. Good body format. Enough strong bones for size. Nice head with lovely expression. Excellent proportions of 
skull and muzzle. Good with scissorline. Excellent strong muzzle. Good topline. Correct tailset. A bit flat ribs. Enough good 
balance in front movements. A bit narrow behind. Excellent coat structure. Good volume. Beautiful temperament. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä rungon malli. Riittävän vahva luusto kokoon. Kiva pää ihanalla ilmeellä. Erinomaiset kallon ja 
kuonon mittasuhteet. Hyvä hammasrivi. Erinomainen vahva kuono. Hyvä ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Hieman lattanat 
kylkiluut. Riittävän hyvä tasapaino etuliikkeissä. Hieman kapea takaa. Erinominen turkin rakenne. Hyvä määrä. Kaunis luonne.  
 
SHIBAZHAN GENTIANA FI50383/14 narttu 
I. Down-Goblin Finalisti E. Shibazhan Ninfey Kasv. Anne Johansson Kerava 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK1, KP, PN1-PENTU, ROP-PENTU 
Erinomaista tyyppiä oleva feminiininen 6kk vanha pentu. Erittäin kaunis pää ja ilme. Kaunis tumma pigmentti. Ihana vahva 
alaleuka, jossa riittävästi leveyttä. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Sopiva raajaluusto. Liikkuu  erinomaisesti upealla ryhdillä. 
Ihastuttava pentu. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola JUN ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin. Korrektes Vorbiss. Gut getragene Ohren. Korrekte Stellung Gliedmasse. Gut getragene Rute. Schönes 
Haarkleid noch in Entwicklung.  
Tasapainoinen narttu. Oikea alapurenta. Hyvin kannetut korvat. Hyvä etuosa. Hyvin kannettu häntä. Kaunis turkki, joka vielä 
kehitysvaiheessa.   
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   PEK 1 KP ROP-pentu 
Käsiteltävissä 
Pretty expression. Nice eye. Well defined chin. Well set ears with good lift. Well balanced in body. Angulations good. Would 
like her little more ribbed back. Good topline. Moves very well in profile, soundly behind. 
Sievä ilme. Kivat silmät. Hyvin muotoutunut leuka. Hyvin kiinnittyneet korvat hyvällä nosteella. Hyvin tasapainoinen runko. 
Hyvät kulmaukset. Toivoisin hieman pidemmän rintakehän.  Hyvä ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, oikein takaa.  
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical & well balanced. Good skull. Pleasing dentition & blunt muzzle. Well ribbed. High set, well carried tail. Sound both 
ways. Good coat for age. 
Hyvin tyypillinen ja hyvin tasapainoinen. Hyvä kallo. Miellyttävä hampaisto ja tylppä kuono. Hyvä luusto. Korkealle asettunut ja 
hyvin kannettu häntä. Liikkuu tasaisesti joka suunnasta. Hyvä turkki ikäisekseen. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Erittäin kaunislinjainen, sopusuhtainen narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunisilmeinen pää. Hyvin asettuneet 
korvat. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
9 months. Good size and shape. Attractive feminine head. Lovely eye and expression. Good lift to ears. Excellent chin. Good 
bone, feet. Stands out at elbows. Topline, ear placement good. Angulation good front and rear. She has lovely balanced side 
move, could be cleaner coming towards. 
9 kuukautta. Hyvä koko ja muoto. Miellyttävä narttumainen pää. Ihanat silmä ja ilme. Hyvä korvien noste. Erinomainen leuka. 
Hyvä luusto ja käpälät. Seisoo kyynärpäät ulos. Ylälinja ja korvien asento hyvät. Kulmaukset hyvät edessä ja takaa. Ihanan 
tasapainoinen sivuliike, voisi olla puhtaampi etuliike.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI, JUK 1, SA, PN 3, SERT 
Hyvin kaunis, erinomainen, nuori narttu. Hyvänmallinen pää. Erinomainen kaula. Sopusuhtainen runko. Tyylikäs ylälinja. 
Erinomaiset raajat. Hyvin kaunis turkki ja häntä. Erinomaiset liikkeet. Miellyttävä käytös. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska JUN ERI 1 SA PN  2 SERT ROP-JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent feminine bitch. Good for size and substance. Lovely head and expression. Correct mouth. Good neck and shoulders 
and forechest. Hare feet. Compact body. Good hind quarters. Correct coat. Moves and shows well. 
Erinomainen feminiininen narttu. Hyvä koko ja rakenne. Ihastuttava pää ja ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja lavat ja 
eturinta. Jäniksenkäpälät. Tiivis runko. Hyvät takakulmaukset. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   JUN ERI 1 SA 
Käsiteltävissä  
Well build youngster with feminine headshape. Shoulders well laid, elbows are a little loose. Level topline. Hindquarters 
developing well. Covers the ground well with light steps. Well presented.  
Hyvin rakentunut nuorukainen, jolla feminiinien pään malli. Hyvin asettuneet lavat, kyynärpäät hieman löysät. Tasainen ylälinja. 
Takakulmaukset kehittyvät hyvin. Peittää hyvin maata kevein askelin. Hyvin esitetty.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 1 SA PN 4 SERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
14 months. Beautiful size & proportions. Excellent head & eyes. Front action just a little loose, but top quality. 
14 kuukautta. Kaunis koko & mittasuhteet. Erinomainen pää & silmät. Etuliike vain hieman löysä, mutta huippulaatua. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK2, SA, PN3, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
15 kk. Erittäin tasapainoinen kaunis nuori narttu. Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. 
Erinomaiset rintakehän raajat ja kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Sisäkierteiset etuliikkeet. Napakat, oikeanmittaiset askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   JUN H 
Sweet head & expression, mouth is good. Shoulders good but is out in elbows so stands wide in front. Good quoters. Away 
movement is good, toes in coming towards. Side action is ok.  
Suloinen pää ja ilme, hyvä suu. Lavat ovat hyvät, mutta kyynärpäät ulkona joten seisoo leveästi. Hyvät kulmaukset. Hyvät 
takaliikkeet, varvasahtaat etuliikkeet. Sivuliike on ok.  
 
  



276	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

SHIBAZHAN HOUSTONIA 24652/10 uros 
i.Down-Goblin Fernando e.Shibazhan Elettaria 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Quite big and strong. Nice proportions. Head could be stronger. Bite/placement of teeth, especially K9’s in underjaw not in 
order. Nice expression. Beautiful neckline. Topline could be straighter. Tail could be carried a bit higher. Well bodied. Good 
forechest, bone and feet. Well angulated in both ends. Too wolly coat. Could be easier on the move when seeing on the side. 
Melko suuri ja vahva. Miellyttävät mittasuhteet. Pää voisi olla vahvempi. Purenta/hampaat, erityisesti K9 alaleuassa ei ole 
järjestyksessä. Miellyttävä ilme. Kaunis kaulalinja. Ylälinja voisi olla suorempi. Häntä voisi olla hieman korkeammalla kannettu. 
Hyvä runko. Hyvä eturinta, luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liian villainen turkki. Voisi liikkua 
vaivattomammin sivulta nähtynä. 
 
SHIBAZHAN HYACINTHUS 24657/10 narttu 
i. Down-Goblin Fernando e. Shibazhan Elettaria 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Fina proportioner på mindre sidan. Nätt huvud. Något rund skalle. Bra hals, stram rygg. Normalt vinklad. Kunde ha mera luft 
under svansen. Inte i full päls idag. Står och går med stil och värdighet. 
Hienot mittasuhteet, pienemmän puoleinen. Kaunis pää. Hieman pyöreä kallo. Hyvä kaula, tiukka selkä. Normaalit kulmaukset. 
Voisi olla enemmän ilmaa hännän alla. Ei täydessä turkissa tänään. Seisoo ja liikkuu tyylillä ja arvokkuudella. 
 
SHIBAZHAN KENTIA FI44606/14 uros 
i. Qi Gong's King Of Hearts e. Shibazhan Robinia 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEK 1 KP ROP PENTU 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Lovely puppy dog, his teeth should be closer together, beautiful head, sound as a bell, wonderful gait, I'll take him home ! His 
masculinity will come.  
Ihana uros pentu, hampaat voisivat olla tiiviimmin, kaunis pää, tasapainoinen kuin kello, upea askellus. Ottaisin hänet kotiin ! 
Uromaisuus tulee.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK1, KP, PU2-PENTU 
Erinomaista tyyppiä oleva, 7kk vanha maskuliininen urospentu. Kaunis pää ja ilme. Musta pigmentti. Vahva alaleuka. Pysty 
lapa. Lyhyt olkavarsi. Erinomainen raajaluusto. Ikäisekseen erinomainen runko ja riittävät takakulmaukset. Erinomainen, 
oikeanlaatuinen karvapeite hapsuineen. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, etuaskel voisi olla pidempi. Esiintyy hyvin. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia PEK 1, KP, VSP-PEN 
Good sized male puppy with very good head. A little too undershot. Well balanced body. Very good front and rear angulations. 
Strong topline with correct tailset. Moves very well. 
Hyvän kokoinen urospentu, jolla erittäin hyvä pää. Hieman liikaa alapurentaa. Hyvin tasapainoinen runko. Erittäin hyvät etu ja 
takakulmaukset. Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI 1, SA, PU 2, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
9 Monate alt, kräftiger Rüde, hübscher Kopf, korrekte Augen und Ohren, starkes Vorbiss, kräftiges Kinn, korrekte 
Winkelungen, gute Obere- und Unterlinie, bewegt sich flott und frei. 
9 kuukautta vanha, voimakas uros, sievä pää, oikeat silmät ja korvat, vahva alapurenta, voimakas leuka, oikeat kulmaukset, 
hyvä ylä- ja alalinja, liikkuu reippaasti ja vapaasti.  

 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  JUN ERI, JUK 1, SA, PU 1, SERT, VSP 
Oikeat rungonmittasuhteet omaava, kaunislinjainen juniori. Erinomainen pää ja ilme rodunomaisine yksityiskohtineen. Kauniit, 
tummat silmät. Erinomaisesti kiinnittyneet korvat. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Erinomainen, pitkä rintakehä. Hyvät 
takaraajat, häntä ja karvapeite. Liikkuu hyvin. Erinomainen pigmentti. Kaunis, rodunomainen ylälinja. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI, JUK 2, SA, PU3, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen keskikokoinen uros, jolla hyvä pää. Erittäin tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Vanva, lyhyt kuono-osa. 
Suora selkä. Hyvä hännänkanto ja –asento. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rinta, vahva luusto, oikeat kulmaukset. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu reippaasti, vähän ahtaasti edestä. 
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Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 1, SA, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kooltaan ja mittasuhteiltaan tyypikäs, sopusuhtainen juniori. Tyypikäs pieni pää. Priima purenta. Kaunis ylälinja, häntä. Sopiva 
raajaluuston vahvuus ja kulmaukset. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä karvan laatu. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI, JUK4 
Mycket tilltalande 14 månader gammal hane med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Utmärkt, välplacerade öron med 
fina fransar. Mycket vackra, mörka, välformade ögon. Fint nosparti. Utmärkt haka. Mycket flott silhuett. Utmärkt svans. Bra 
kropp och vinklar. Ok tassar, något knutna. Rör sig med härlig raskhet och resning. Vacker päls. 
Erittäin miellyttävä 14 kk uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Erinomaiset, hyväasentoiset korvat, 
joissa hyvät hapsut. Erittäin kauniit, tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono-osa. Erinomainen alaleuka. Erittäin upea 
silhuetti. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Ok käpälät, hieman tiiviit. Liikkuu ihanalla reippaudella ja ryhdillä. 
Kaunis turkki. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK 1, SA, PU4, VASERT, JV15 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
16 kk. Oikeat mittasuhteet ja tyyppi. Juniorilla jo melko leveä kallo ja pyöreähköt silmät. Hyvät korvat ja purenta. Erinomainen 
rintakehän vahvuus ja pituus. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä häntä ja turkki. Askelpituus hyvä. Epävakaat, kauhovat 
etuliikkeet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
Nice shape of skull, correct eye shape, the dog is too undershot, stand narrow in front. Good body. Moves soundly away, 
comes towards wide. Steady side action.  
Kiva kallon muoto, oikeanmalliset silmät, liikaa alapurentaa, seisoo ahtaasti edestä. Hyvä runko. Liikkuu tasapainoisesti takaa, 
leveästi edestä. Vakaat sivuliikkeet.  
 
SHIBAZHAN KERRIA 42513/02 narttu 
i.Moetica Rinaya Hemingway e.Shibazhan Orchidea 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Pretty head  and expression. Small package with correct balance, bone, substance in body. 
Outline is a little long and low. Lovely positive attitude. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Sievä pää ja ilme. Pieni kokonaisuus, jolla oikea tasapaino, luusto, rungon massa. 
Ääriviivoiltaan hieman pitkä ja matala. Ihastuttavan positiivinen asenne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
12,5 J. alte zierliche Hündin, Zähne dem Alter entsprechend, hübscher Hündinkopf, Ohren könnten etwas höher angesetzt 
sein, vorzügliche Winkelungen, sehr schöne Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf, ausgezeichneter Zustand.  
12,5 vuotias siro narttu, hampaat ikää vastaavat sievä nartun pää, korvat voisivat kiinnittyä hieman korkeammalle, erinomaiset 
kulmaukset, erittäin kaunis ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet, erinomainen kunto.  

 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nästan 13 år. Bär sin ålder med heder. Nätt huvud. Fin nosbredd & haka. Utmärkt förbröst & front. Bra hals & skuldra, 
bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Rör sig som unghund. 
Melkein 13 vuotta. Kantaa ikänsä kunniakkaasti. Sievä pää. Hyvä leveä kuono ja leuka. Erinomainen eturinta ja etuosa. Hyvä 
kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu kuin nuori koira. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 v hyväkuntoinen veteraani, joka ei täydessä karvassa. Kaunis ryhti. Vapaat liikkeet. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13-vuotias narttu, jolla erinomainen turkin laatu, mutta ei täydessä pituudessa. Sopiva raajaluusto. Kauttaaltaan hyvin 
feminiininen. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Kuono-osa voisi olla aavistuksen leveämpi kauttaaltaan. Esiintyy ja esitetään 
hyvin. 
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SHIBAZHAN KLEINIA 44607/14 narttu 
i. Qi Gong’s King Of Hearts e. Shibazhan Robinia 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi PEN 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
8 månader. Vackert huvud och kropp som passar med huvudet. Ännu lätt i kropp och benstomme. Behöver mera stöd för 
armbågarna, vacker päls. Bra svans. Trevligt temperament. Hon är i längsta laget. Bra pigment. 
8 kk. Kaunis pää ja vartalo. Vielä kevyt runko ja luusto. Tarvitsee enemmän tukea kyynärpäihin. Kaunis turkki, hyvä häntä. 
Miellyttävä luonne. Rungoltaan pitkä. Hyvä pigmentti. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine with very pleasing head & eye. Decent forehand with slight bow. Good topline & tailset. Still needs to develop in 
body. sound on the move. Coat developing nicely. Lovely character. 
Feminiininen, hyvin miellyttävä ilme ja silmät. Riittävä etuosa jossa hieman kaarevuutta. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Rungon tulee vielä kehittyä. Tasainen liike. Turkki kehittyy hyvin. Ihastuttava tyyppi. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  JUN ERI 1 SA PN4 VASERT 
Nice little bitch. Very type. Lacking maturity. This will come with age. Nicely balanced head. Good lenth of muzzle. Good earset 
with crimping. Nice front. Chest needs to develop. Good topline. Well angulated 
Kiva pieni narttu. Erittäin tyypillinen. Puuttu kypsyyttä, joka tulee iän myötä. Kivan tasapainoinen pää. Hyvä kuonon pituus. 
Hyvä korvien kiinnitys ja kiharat. Kiva etuosa. Rinnan tulee kehittyä. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut.  
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
13 m. Correct size. I prefer better show condition. Still needs time. Very feminine head. Underjaw could be bit stronger. Narrow 
front in this time. I prefer stronger bones. Lovely long neck. Correct back. Ribcage needs time. Bit upringht shoulder blade. 
Sufficient angulation behind. Moves with good drive behind, prefer better movement front. 
13 kk. Oikea koko. Toivoisin parempaa näyttelykuntoa. Tarvitsee aikaa. Hyvin narttumainen pää. Alaleuka voisi olla hieman 
vahvempi. Etuosa vielä kapea. Toivoisin vahvempaa luustoa. Ihana pitkä kaula. Oikea selkä. Rintakehä tarvitsee aikaa. 
Hieman suora lapa. Riittävät kulmaukset takana. Liikkuu tehokkaasti takaa, toivoisin parempia liikkeitä eteen. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  JUN EH 3 
Young bitch. Very fine overall. Nice feminin face. Dark eyes. Good expression. Good underjawn. Good neck, good topline. 
Needs much more body. Good angulations. Too high on legs. Good coat, but needs more of it. Very juvenial movement front 
and behind. Good temperament.  
Nuori narttu. Erittäin hento kaikinpuolin. Kivat feminiiniset kasvot. Tummat silmät. Hyvä ilme. Hyvä alaleuka. Hyvä kaula, hyvä 
ylälinja. Tarvitsee enemmän runkoa. Hyvät kulmaukset. Liian korkearaajainen. Hyvä turkki, mutta tarvitsee sitä enemmän. 
Erittäin lapselliset liikkeet edestä ja takaa. Hyvä luonne.  
 
SHIBAZHAN LUNARIA  23008/10 narttu 
i.Nanaza Poet e.Shibazhan Zebrina 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 2, SA 
Good sized feminine bitch. Very good head. Too undershot. Slightly longer in body. Very good angulations. Moves well. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Liikaa alapurentaa. Hieman pitkä runko. Erittäin hyvät kulmaukset. 
Liikkuu hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI a SA PN 1 CACIB VSP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice overall length & height, very well balanced, good skull & earcarriage, needs wider underjaw, good in all other aspects. 
Moves very well.  
Kiva yleis pituus ja korkeus, erittäin hyvin tasapainossa, hyvä kallo ja korvien kanto, tarvitsee leveämmän alaleuan, hyvä 
kaikilta muilta osin. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
SHIBAZHAN NABIL FIN13314/08 uros 
i. Shibazhan Nolina e. Sagaland's Å-Filippa 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva VAL ERI, VAK2, SA, PU4 
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen kallo ja ilme. Alaleuka voisi olla leveämpi. Pitkähkö kaula. Erinomainen 
ylälinja ja häntä. Erinomainen eturinta. Rintalasta voisi olla pidempi. Upeat sivuliikkeet. Kintereet ja takaliike voisi olla 
paremmat. Erinomainen karva. 
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SHIBAZHAN PINUS 35214/13 uros 
i. Tashi-Gong Hullabaloo e. Shibazhan Spirit  
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 3, SA 
2 years. Correct type. Beautiful head. Correct bite. Strong and compact. Well size. High quality coat. Correct angulations and 
movement. Well presented. 
2 vuotta. Oikea tyyppi. Kaunis pää. Oikea purenta. Vahva ja tiivis. Hyvä koko. Korkealaatuinen turkki. Oikeat kulmaukset ja 
liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO EH 
Mycket maskulin. Välplacerade öron, kunde vara aningen tunnare. Välutfyllt nosparti. Bra ögon. Tångbett, Bär idag för mycket 
hull blir tung och oädel med svinrygg. Välansatt svans. Rejäl päls. Kunde vara säkrare i sin svans. Tillräckligt steg. Ok attityd. 
Erittäin maskuliininen. Hyvin asettuneet korvat jotka voisivat olla hieman kevyemmät. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Hyvät silmät. 
Tasapurenta. Tänään liian lihavassa kunnossa eikä näytä jalolta vaan raskaalta ja pyöreäselkäiseltä. Hyvin asettunut häntä. 
Runsaasti turkkia. Voisi olla varmempi hännän kanssa. Riittävä askel. Ok asenne. 
 
SHIBAZHAN PIPER 35215/13 uros 
i. Tashi-Gong Hullabaloo e. Shibazhan Spirit  
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen NUO ERI NUK4 
Erinomaista tyyppiä oleva, sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hivenen pitkä uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Aavistuksen 
ilmavat korvat. Hyvä pigmentti. Kaunis vahva ja syvä alaleuka. Pitkä lanne. Hyvä hännänkiinnitys. Riittävä eturinta ja 
etukulmaukset. Sopiva raajaluusto. Hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta, hivenen ahtaasti takaa ja 
huolimattomasti edestä. Esiintyy hyvin. Kaunis karvapeite. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Small in head. Dark expressive eyes. Dentition could be better. Well-ribbed with good body. High-set tail. Good hind-action. A 
little wide in front. Very typical feet. 
Pieni pää. Tummat ilmeikkäät silmät. Hampaisto voisi olla parempi. Hyvät kylkiluut ja hyvä runko. Korkea hännänkiinnitys. 
Hyvä takaliike. Hieman leveä edestä. Hyvin tyypilliset käpälät. 
 
SHIBAZHAN RUBUS 29716/07 
i. Shibazhan Thymus e. Shibazhan Zebrina 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET H 
Hane med fina proportioner, 8 år. Rund skalle. Ganska bra öronplacering. Stora runda ögon. Stort underbett med enbart 2 
incissiver i underkäke. Bra benstomme. Tassar med fina fransar. Idag inte i bästa päls. Energiska rörelser. Behöver visa mera 
självsäkerhet på bordet. 
8 vuotias uros hienolla mittasuhteella. Pyöreä kallo. Aika hyvin asettuneet korvat. Isot pyöreät silmät. Iso alapurenta missä 
ainoastaan 2 etuhammasta alaleuassa. Hyvä luusto. Käpälissä hienot hapsut. Ei tänään parhaassa turkissa. Energiset liikkeet. 
Tarvitsee enemmän itseluottamusta pöydällä.  
 
SHIBAZHAN SEBASTIAN 32516/09 uros 
i. Shibazhan Thymus e. Sagaland's Å-Filippa 
kasv. Anne Johansson, Kerava 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU 3 SERT FI MVA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Mycket attraktiv röd hane med stolt buren kropp. Lagom hals. Stark rygg. Ovala tassar. Sund i rörelserna. Vacker  svans. 
Trevligt temperament. Fin rastyp. 
Erittäin viehättävä punainen uros joka kantaa itseensä hyvin. Riittävä kaula. Vahva selkä. Soikeat käpälät. Terveet liikkeet. 
Kaunis häntä. Hyvä luonne. Hieno rotutyyppi. 
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SHIBAZHAN SERISSA 39453/08 narttu 
i. Nanaza Phooka e. Shibazhan Elettaria 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Trevlig typ. Goda proportioner. Litet, nätt huvud. Något rinniga ögon. Utmärkt haka. Vacker hals och rygg. Välkroppad. 
Tillräckliga vinklar. Litet navelbrock. Fina tassar. Något vek mellanhand. Utmärkta rörelser från sidan. Något öppen päls. 
Trevligt temperament. 
Miellyttävä tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Pieni, sievä pää. Hieman vuotavat silmät. Erinomainen alaleuka. Kaunis kaula ja selkä. 
Hyvä runko. Riittävät kulmaukset. Pieni napatyrä. Hyvät käpälät. Hieman heikko välikämmen. Erinomaiset sivuliikkeet. Hieman 
avoin turkki. Miellyttävä luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
7 J. alte zur Zeit abgehaarte Hündin, noch annehmbares Gebiss, gutes Kinn, typische Augen & Ohren, noch annehmbare 
Winkelungen, gute Obere- & Unterlinie, in der Bewegung sehr lustlos.  
Seitsemänvuotias tällä hetkellä turkiton narttu, vielä hyväksyttävä purenta, hyvä leuka, tyypilliset silmät ja korvat, vielä 
hyväksyttävät kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, liikkeessä erittäin haluton.  

 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI 
7 years. Correct type. Typical head. Well size and proportions. Well set ears and tail. Coat quality could be better. Excellent in 
movement. Well presented. 
7 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Tyrkinlaatu voisi olla 
parempi. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Keskikokoinen narttu, jolla narttumainen pää. Vähän kevyt kuono-osa. Vahva suora selkä. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä 
rintakehän syvyys ja pituus. Luusto saisi olla hieman vahvempi. Hieman pehmeät ranteet. Saisi olla enemmän karvaa. Liikkuu 
hitaasti, ei lyöntivoimaa takaa. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI   
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin mit korrektem Vorbiss. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Typisches Haarkleid. Gutes Temperament.  
Tasapainoinen narttu, jolla oikea alapurenta. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. Tyypillinen turkki. Hyvä luonne.  
 
SHIBAZHAN TAXUS 18948/11 uros 
i.Shibazhan Thymus e.Shibazhan Quercus Rubra 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, joka voisi olla kauttaaltaan vahvempi. Kaunis pää ja ilme. Hyvä vahva alaleuka. 
Aavistuksen alhainen hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kauniskarvapeite hapsuineen. 
Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, hieman huolimattomasti edestä. Puutteellisen sukupuolileiman vuoksi palkintosija tippuu. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO EH 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant male, too low on leg. Head could be a bet masculiner but has a nice shape. Nice neck and topline. Good tailset. 
Decent forechest. Good bone and feet. Decent angulated front and rear. Moves rather narrow coming and going. Silky coat. 
Nice frame seen from the side. 
Elegantti uros, liian matalaraajainen. Pää voisi olla urosmaisempi mutta omaa hyvän muodon. Miellyttävä kaula ja ylälinja. 
Hyvä hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu melko kapeasti 
edestä ja takaa. Silkkinen turkki. Miellyttävät ääriviivat sivulta nähtynä. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO EH  
I would like this male a bit more masculine. Typical head with beautiful expression. Good stop & ear set, nice eyes. Acceptable 
mouth. Firm body. Very correct coat. Nice angulations behind. Perfect tail carriage. Beautiful hind movements, but front 
movements are too bent, too weak in pasterns. Shows very good.  
Toivoisin urosmaisemmaksi. Tyypillinen pää ja kaunis ilme. Hyvä otsapenger ja korvien kiinnitys, kiva silmät. Hyväksyttävä suu. 
Tiivis runko. Erittäin oikeanlainen turkki. Kivat takakulmaukset. Loistava hännän kanto. Kauniit takaliikkeet, mutta etuliikkeet 
ovat liian väärät, liian heikot välikämmenet. Esiintyy erittäin hyvin.  
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Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO EH 
Hane med något låg ställt intryck. Välformat skalle. Välplacerade öron. Välformade ögon. Fin haka. Fin överlinje. Bra svans. 
Bra kropp och vinklar. Rör sig med fin raskhet dock störs rörelserna av alltför stor fokus på matte. Vacker päls. 
Uros, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvä 
alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä reippaudella, tosin liikkeitä häiritsee liiallinen 
keskittyminen emäntään. Kaunis turkki. 
 
SHIBAZHAN TSUGA 18949/11 uros 
i. Shibazhan Thymus e. Shibazhan Quercus Rubra  
kasv Anne Johansson, Kerava 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO ERI AVK3 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shaped skull. Excellent earset. Well shaped dark eyes. Excellent pigmentation. Good 
mouth and chin. A little under small size but well proposioned. Would prefer a little more length in leg. Excellent tailset. Moves 
well front and rear. And hold shape in profile. Coming in good coat. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo . Erinomainen korvien sijainti. Hyvänmuotoiset  tummat silmät. 
Erinomainen pigmentti. Hyvä suu ja alaleuka. Hieman koon alarajoilla mutta mittasuhteiltaan hyvä. Toivoisin hieman pitemmät 
raajat. Erinomainen hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Ja kantaa itsensä  sivuliikkeessä.  Hyvä turkki tulossa.  
Hyvä luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Erinomaista tyyppiä oleva, kooltaan pienempi uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Tummat silmät. Vahva alaleuka. Kieli 
tahtoo näkyä suun ollessa kiinni. Erinomainen ylälinja ja hyvä hännänkiinnitys. Riittävä eturinta ja raajaluusto. Kyynärpäät 
voisivat olla rungon myötäisemmät. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ryhdikkäästi ja tehokkaasti sivulta, 
hyvin takaa, mutta hieman epävakaasti edestä. Puutteellisen sukupuolileiman vuoksi palkintosija putoaa. Kaunis karvapeite. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 1 SA PU 3 SERT VARACA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice overall balance of the dog, head big enough, a bit feminine in face, front ok, like better laid upper arm, topline, body, 
tailset, hindquarters very good. Moves very well except could firm in front. 
Kiva kaikinpuolin tasapainoinen uros, riittävän suuri pää, hieman feminiininen ilme, etuosa ok, toivoisin paremmin asettuneen 
olkavarren. Ylälinja, runko, hännän kiinnitys, takakulmaukset erittäin hyvät. Liikkuu erittäin hyvin paitsi edestä voisi tiivistyä.  
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO ERI, AVK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very pleasing head and expression. Good forehand. Excellent topline & tailset. Could carry a little more weight to advantage. 
Shown in lovely coat & condition. 
Hyvin miellyttävä pää ja ilme. Hyvä etuosa. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Liikkeessä voisi olla innokkaampi. 
Esitetään ihastuttavassa turkissa ja kunnossa. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti AVO ERI 1 SA PU2 SERT FI MVA  
Smart little dog. Lovely size. Well balanced muscle and skull. Good ears with crimping. Good chest. Nice front. Nice neck. 
Good topline. Well angulated. Lovely harefeet with feathuring. Carried tail well. Moved well.  
Älykäs pieni uros. Ihana koko. Hyvin tasapainoinen kuono ja kallo. Hyvät korvat hapsuilla. Kantaa häntänsä hyvin. Liikkuu 
hyvin. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VAL ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierter Hund mit korrektem Gebiss. Gut getragene Ohren. Schöne Oberelinie. Viel Brust. Typischer Gang. Gut 
getragene Rute. Schönes Haarkleid. Gutes Temperament.   
Tasapainoinen uros, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Kaunis ylälinja. Voimakas rinta. Tyypillinen liike. Hyvin kannettu 
häntä. Kaunis turkki. Hyvä luonne.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  VAL ERI 1 SA PU 3 
Käsiteltävissä  
Well balanced in body and head. Well placed eyes and ears. Good stop. Excellent muzzle. Proudly carried neck. Good topline 
and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Free mover. Excellent coat.  
Hyvin tasapainoinen runko ja pää. Hyvin asettuneet silmät ja korvat. Hyvä otsapenger. Erinomainen kuono. Ylpeästi kannettu 
kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Vapaat liikkeet. Erinomainen turkki.  
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Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Nätt huvud, bra öron & ögon. Mycket god bettlinje. Utmärkt förbröst. Fronten kunde vara 
rakare. Bra hals & skuldra, bröstkorgs djup & längd. Välvinklad bak. Ännu tunn i kroppen. Rör sig med paralellitet & gott steg. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, Sievä pää, hyvät korvat ja silmät. Erittäin hyvä purenta. Erinomainen rintakehä. 
Etuosa voisi olla suorempi. Hyvä kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Vielä hieman laiha runko. 
Liikkuu yhdenmukaisesti ja hyvällä askeleella. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Medium size dog. Lovely expression but skull a little flat and ears could be a little higher set. Good chin. Good topline and tail. 
Nice amount of coat of good texture. Slightly bowed front. Moves well with nice typical gate and with ease (?). 
Keskikokoinen koira. Ihastuttava ilme, mutta kallo on vähän litteä ja korvat voisivat olla korkeammalle kiinnittyneet. Hyvä 
alaleuka. Hyvä ylälinja ja häntä. Sopiva turkinmäärä ja hyvä laatu. Hieman käyrät etujalat. Liikkuu hyvin hyvällä askeleella, 
kevyesti. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Lovely sized proportions. Needs little more body on him. I would like him little stronger muzzle for male. Good rear, 
but his front action could be better. 
4 –vuotias. Ihanan kokoiset mittasuhteet. Tarvitsee hieman enemmän täyteläisyyttä. Haluaisin hieman vahvemman uroksen 
kuonon. Hyvä takaa, mutta etuliike voisi olla parempi. 
 
SHIBAZHAN WULFENIA 22372/02 uros 
i.Rhengold’s Rendenz Vous e.Shibazhan Prunella 
Kasv. Johansson Anne, Kerava  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VET ERI VEK 1 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin- Rodunomainen lähestyttäessä  
Overall impression is excellent. Lovely well propositioned head.  Excellent skull shape and size. Good muzzle. Excellent chin.  
Well placed ears. Lovely balanced for size. A little light in elbow but lovely overall condition. Holds shape well in move. 
Excellent noble temperament.  
Yleisvaikutelman on erinomainen. Ihastuttava mittasuhteiltaan hyvä pää. Erinomainen kallon muoto ja koko. Hyvä kuono. 
Erinomainen alaleuka. Hyvin sijoittuneet korvat. Ihastuttavan tasapainoinen kokoonsa nähden. Hieman ilmava kyynärpäistä, 
mutta ihastuttavassa kunnossa kokonaisuudessaan. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Erinomainen ylevä luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
13 J. alt, korrekt aufgebauter Rüde, sehr starkes Vorbiss, vorzügliche Augen und Ohren, ausgezeichnete Winkelungen, sehr 
schöne Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf, Gratulation zu diesem entzückenden altern Herrn!  
13-vuotias, oikein rakentunut uros, erittäin voimakas alapurenta, erinomaiset silmät ja korvat, erinomaiset kulmaukset, erittäin 
kaunis ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet, onnittelut tälle ihastuttavalle vanhalle herralle!  

 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VET EH, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing small in head. Clear dark eye. Showing his teeth a little dew (due?) to age. Excellent body. High-set well carried tail. 
Little close going away from me. Very good in profile. Shown in first class condition. 
Miellyttävä pieni pää. Kirkkaat tummat silmät. Näyttää hieman hampaitaan johtuen iästä. Erinomainen runko. Korkea-
asentoinen hyvin kannettu häntä. Hieman taka-ahdas. Erittäin hyvä profiili. Esitetään ensiluokkaisessa kunnossa. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VET ERI, VEK 1, SA, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13-vuotias vielä erittäin hyvässä näyttelykunnossa. Kaunis pää ja oikea ilme. Hyväasentoinen kaula. Vanva suora selkä. Hyvä 
hännänkiinnitys. Kaunis karva. Hyvä temperamentti. Liikkuu vielä vauhdikkaasti hyvällä askeleella. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VET ERI, VEK 1, SA, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good overall outline if a little low to ground. Good head shape. Excellent ears. Good width to chin. Good topline and tail. 
Correct feet. Lovely free mover in profile keeping excellent outline. 
Hyvät ääriviivat, mutta hieman matala. Hyvä pään muoto. Erinomaiset korvat. Hyvä alaleuan leveys. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Oikeat tassut. Ihastuttava vapaa liikkuja sivusta, jossa ääriviivat säilyvät. 
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Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VET EH 3  
13 years old still going well for his age. Would like a slightly longer muzzle and wider underjaw. Well laid shoulders. Elbows a 
little loose. Level topline. Well bend stifles. Hocks close together. Covers the ground well for his age.  
13 vuotias, joka ikäisekseen hyvässä kunnossa. Toivoisin hieman pidemmän kuonon ja leveämmän alaleuan. Hyvin asettuneet 
lavat. Hieman löysät kyynärpäät. Tasainen ylälinja. Hyvät polvikulmat. Kintereet lähekkäin. Peittää hyvin maata ikäisekseen.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 v. Ryhdikäs veteraani, joka yhä liikkuu energisesti ja maatavoittavin askelin. Näyttää hiukan hampaita. Kaunis ryhti. 
Erinomainen karvapeite. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VET ERI, VEK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13,5-vuotias erinomaista tyyppiä oleva vielä kaunislinjainen uros, jolla hyvä luusto. Erinomainen liikkuja ikäisekseen. Hyvät 
kulmaukset. Miellyttävä pään muoto. Erinomainen eturinta. Hyväasentoinen häntä. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13,5 v. Erittäin reippaasti esiintyvä ja näyttelystä nauttiva veteraani, jolla tänään jo hieman löysät lavat antavat hieman 
matalaraajaisen vaikutelman. Löysyyttä myös kyynärpäissä ja ranteissa. Hyvät takakulmaukset. Oikeat mittasuhteet rungossa. 
Oikeailmeinen uroksen pää, jossa hyvä korvat ja silmät. Hieman kapea alaleuka. Ryhdikäs kaula. Ei enää parhaimmillaan 
lihasvolyymiä. Ikään nähden erinomainen karvapeite. 
 
SHOWDOWN POP UP 10497/14 uros 
i. Chrystal Mountain Älsking Barn e. Showdown Kylie Rose 
kasv. Hyvönen Taina, Märynummi 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN EH 
Mittasuhteiltaan ja kooltaan oikea junioriuros, joka vaikuttaa aavistuksen takakorkealta. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä 
purenta, mutta vain 4 yläetuhammasta. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä 
ja takaa. Kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät. Ikäisekseen riittävä runko. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, löysästi edestä 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Correct bite. Muzzle long enough. Good ear set. Neck long enough. Straight back. Elbows turn out. Good 
angulations behind. Good tail carriage & coat. Typical movement. 
Hyvä pää. Oikea purenta. Kuono riittävän pitkä. Hyvä korvien asento. Kaula riittävän pitkä. Suora selkä. Ulkonevat kyynärpäät. 
Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännänkanto ja turkki. Tyypilliset liikkeet. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, NUO ERI NUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good overall preportions. Exc. feet. Good underjaw & cushioning. Nicely placed ears. A strongly built little dog. Doesn’t stands 
straight in rear. Nice neck. Moving quite closely behind & short stride in front. Elbows close to body. Keeps topline on move. 
Hyvät mittasuhteet. Erinomaiset jalat. Hyvä alaleuka & täyteläisyys. Hienosti sijoittuneet korvat. Vahva rakenteinen pieni koira. 
Ei seiso suorassa takaa. Hyvä kaula. Liikkuu aika ahtaasti takaa & lyhyt askel edestä. Kyynärpäät lähellä runkoa. Pitää 
ylälinjan liikkeessä. 
 
SILENCES CASPER 32925/06 uros 
i.Ziestan Laa Laa e.Silences Kukulur 
Kasv. Viitala Riitta, Pirkkala  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI VEK 4 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression excellent.  Well propositioned head.  Good mouth and chin. Excellent earset, good dark eye but would 
prefer them slightly smaller.  Small package would prefer a little more masculinity in type. Moves well. Coat is  a little wolly. 
Good temperament. 
Yleisvaikutelma erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvä suu ja alaleuka. Erinomainen korvien sijainti, hyvät tummat 
silmät, mutta toivoisin ne aavistuksen pienemmiksi. Pieni kokonaisuus, toivoisin enemmän maskuliinisuutta tyyppiin. Liikkuu 
hyvin. Turkki on hieman villava. Hyvä luonne. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VET-EH, VEK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Melko kevytluustoinen, hyvänkokoinen uros. Etuasentoiset pystyt lavat ja siksi ylälinja pettää edestä. Hyvä pitkä rintakehä ja 
hyvä eturinta. Hyvä ilme, riittävän täyteläinen kuono-osa ja tummat silmät. Ei parhaassa turkissa tänään. Lyhyehkö tehokas 
askel, hieman löysä edestä. Kiva luonne. 
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Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen VET-H 
Rodunomainen lähestyessä 
Sopiva luuston vahvuus ja hyvä pään muoto. Epätasainen alaetuhampaiden rivi. Silmänaluset voimakkaasti värjäytyneet. 
Korkealle sijoittuneet korvat, joissa saisi olla enemmän hapsuja. Lyhyt kaula. Täyteläinen eturinta. Alhaalta kapeat etuliikkeet. 
Selkälinja hieman takakorkea mitä pörröinen ja pysty turkki korostaa. Lyhyt sääriluu, niukat takakulmaukset. Painuneet ranteet. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VET EH, VEK 2 
He is good sized masculine male. He has a very good head and expression. Slightly too undershot. Slightly short neck. Slightly 
long body. Has got a strong topline. Correct tailset. Has good front and rear angulations. Moves reasonable well.   
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hieman liikaa alapurentaa. Hieman lyhyt kaula. Hieman pitkä 
runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu kohtuullisen hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
A smaller type, needs longer body, his head is a bit feminine, could do with better let down hocks, good front, body, tailset, 
movement needs to tighten in front.  
Pienempää tyyppiä, tarvitsisi pidemmän rungon, pää on hieman feminiininen, kintereet voisi olla alempana, hyvä etuosa, 
runko, hännän kiinnitys, liikkeiden tulee tiivistyä edestä.  
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  VET EH, VEK 3 
9 vuotias, oikeat rungonmittasuhteet omaava uros, jolla riittävä, maskuliininen sukupuolileima. Erinomainen kallo-osa ja korvat. 
Kokonasuudessaan ilme voisi olla maskuliinisempi. Hyvin rakentunut edestä. Valitettavasti esitetään tänään heikossa 
karvapeitteessä. Hyvä häntä. Lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 years. Correct size, correct bite. Excellent development in chest. Correct topline, correct angulation in back legs. Tail well set 
& carried. Correct movement. 
9 vuotias. Oikea koko, oikea purenta. Erinomaisesti kehittynyt rintakehä. Oikea ylälinja, hyvät takakulmaukset. Hyvä 
hännänkiinnitys ja –kanto. Oikea liike. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET H 
9 årig veteran. Fina proportioner. Önskar en tydligare könsprägel. Alltför nätt i sitt huvud. Välplacerade öron, bra ögon. Slarvigt 
bett, kunde ha mera bredd i underkäken. Bra förbröst. Fina fransar i tassarna. Pälsen ej i bästa utställnings kondition. Rör sig 
balancerat men kunde vara stabilare i fronten. Önskar lite mera attityd. 
9 vuotias veteraani. Hienot mittasuhteet. Toivoisin selkeämpää sukupuolileimaa. Liian sieväpäinen. Hyvin asettuneet korvat, 
hyvät silmät. Huolimaton purenta, voisi olla enemmän leveyttä alaleuassa. Hyvä eturinta. Hienot tassuhapsut. Turkki ei 
parhaassa näyttelykunnossa. Liikkuu tasapainoisesti mutta etuosa voisi olla vakaampi. Toivoisin vähän enemmän asennetta. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VET ERI 1  VSP-veteraani 
Lovely size dog. Very type. Good size muscle. Nice head. Lovely chest. Good front. Lovely harefeet. Nice neck. Good topline. 
Carries tail well. Coat a littel curly.  
Ihanan kokoinen uros. Erittäin tyypillinen. Hyvän kokoinen kuono. Kiva pää. Ihana rinta. Hyvä etuosa. Ihanat jäniksenkäpälät. 
Kiva kaula. Hyvä ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Hieman kirhartuva turkki.  
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväkuntoinen, hyväntyyppinen koira. 9-vuotias, mutta vielä hyvässä näyttelykunnossa. Oikeat pään suhteet. Erittäin tummat 
silmät, hyvä ylälinja. Hyvä rintakehän leveys ja pituus. Oikea luusto. Hyvä karvanlaatu, mutta saisi olla enemmän ja 
suorempaa. Hyvä temperamentti. Liikkuu reippaasti. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET EH, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Face too squashed, like the foreface clearer. Very high in shoulder. Little too open in the front. Excellent tail set. Good 
angulations in the rear. Crossing in front when moving. Too much curl in the coat, probably from age. 
Kuono liian litistynyt, toivoisin selkeämmän kuonon. Hyvin korkeat olkapäät. Hieman liian leveä edestä. Erinomainen 
hännänkiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Astuu ristiin edestä liikkeessä. Liian kihara turkki, johtunee ehkä iästä. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VET ERI, VEK 1, VSP-VET 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, erinomaiset korvat. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Hyvä eturinta ja runko. Hyvin 
asettunut, lyhyt häntä. Karhea, kihara turkki häiritsee kokonaisuutta. Liikkuu hyvällä ryhdillä. 
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Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VET EH VEK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Small male. Rather untidy mouth. Well set ears. Good prosternum. Strong  body. Needs more defined hock-joint. Good tailset. 
Pasterns needs to be stronger. 
Pieni uros. Pikemminkin epäsiisti suu. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä eturinta. Voimakas runko. Tarvitsee parmmin viimeistellyt 
kinnernivelet. Hyvä hännänkiinnitys. Välikämmenen tulisi olla vahvempi. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VET ERI 1 SA VSP-VET 
Good looking veteran. Very good in type. Good size and propositions. Lovely head. Big dark eyes. Good underjawn. Very good 
topline and tail. Good forechest and ribs. Very nice coat. Good movement. Good temperament.  
Hyvältä näyttävä veteraani. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Ihana pää. Isot, tummat silmät. Hyvä alaleuka. 
Erittäin hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä eturinta ja kylkiluut. Erittäin kiva turkki. Hyvät liikkeet. Hyvä luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  VET ERI 3 
9 yrs old, typical male. Beautiful head with suites the body. Would like broader underjaw. Very nice skull. Good ears and eyes. 
Shoulder placement could be better and give hime more neck. Very nice tail carriage. Moves typical with attitude.  
9 vuotias, tyypillinen uros. Kaunis pää joka sopii runkoon. Toivoisin leveämmän alaleuan. Erittäin kiva kallo. Hyvät korvat ja 
silmät. Lapojen asento pitäisi olla parempi, jotta kaula olisi pidempi.  Erittäin kiva hännän kanto. Liikkuu tyypillisesti asenteella.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 years old. Nice coat. Moves well. Friendly. In good condition. 
9 vuotias. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin. Ystävällinen. Hyvässä kunnossa. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VET H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9,5 v. Hieman liian tuhdissa kunnossa esitetty, muuten sopivan tyyppinen veteraaniuros, jolla hieman lyhyt rintakehä ja 
rintalasta. Erinomaiset eturaajat. Periksiantavat ranteet ja rungon eteen jäävä kierteinen etuliike. Liittävän voimakas kallo-osa. 
Tummat, suurehkot ja lähekkäin sijaitsevat silmät. Kuono saisi olla täyteläisempi. Hieman korkealle kohoavat korvat. 
Sivukuvaltaan selvästi etumatala. Ei aivan rungonmyötäinen peitinkarva. Tiheä ja tuuhea pohjavilla. Miellyttävä luonne. 
 
SIPPANS KEEP MY LOVESONG STARSHINE 13767/13 narttu 
i Tibroke's Keep Up Upinion To Urself e. Sippans My Lovely Loreley 
kasv. Inger Sundstedt, Ruotsi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Excellent earset, size, carriage. Well shape muzzle. Good chin but prefer a 
little less undershot. Nose pigmentation could be darker. Excellent front assembly. Good neck and topline. Well shape feet. 
Needs a little more under coat and out coat could be longer. Moves well positive action. Good temperament. 
Yleisvaikutelman on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien kiinnitys, koko, asento. Hyvin muodostunut 
kuono. Hyvä alaleuka, mutta toivoisin hieman niukemman alapuremman. Kirsupigmentti voisi olla tummempi. Erinomainen 
edestä kokonaisuutena. Hyvä kaula ja ylälinja. Tarvitsee hieman enemmän alusvillaa ja peitinkarvat voisivat olla pitemmät. 
Liikkuu hyvin positiivisella aktiviteetilla. Hyvä luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI, AVK1, SA, PN3, VARASERT 
Mycket tilltalande med utmärkta proportioner. Feminint, välskuret huvud. Utmärkt nosparti. Vinternäsa. Härligt uttryck. Bra hals 
och rygg. Välkroppad. Välvinklad. Utmärkta tassar. Pigga, typiska rörelser. Vacker päls och färg. Trevligt temperament. 
Erittäin miellyttävä. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen, hyvänmuotoinen pää. Erinomainen kuono. Talvikirsu. Ihana ilme. 
Hyvä kaula ja selkä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Erinomaiset käpälät. Reippaat, tyypilliset liikkeet. Kaunis turkki ja väri. 
Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI 
Good sized very feminine bitch. She has a very good head. Too undershot. Correct reach of neck. Longer body. Strong topline. 
Correct tailset. Very good front and rear angulations. Moves well. 
Hyväkokoinen, hyvin feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Pidempi runko. Vahva 
ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good size and substance. Good head and expression. Nose pigmentation could be stronger. Good bite. Well 
angulated. Good body and movement. Correct coat structure, but not in coat after her litter. 
Feminiininen, hyvänkokoinen ja –rakenteinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Kirsupigmentti voisi olla vahvempi. Hyvä purenta. Hyvin 
kulmautunut. Hyvä runko ja liike. Oikeanlainen turkin laatu, mutta ei turkissaan pentueen jälkeen. 
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Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head. Strong forehead. Good bite. Well placed ears. Good neck, topline and tailset. Well angulated in front, enough in 
rear. Good substance in  body. Good bones and feet. Moves well. Not in her best coat. 
Hyvä pää. Voimakas otsa. Hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut 
edestä, tarpeeksi takaa. Hyvä rungon rakenne. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin. Ei parhaassa turkissaan. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO EH 
Käsiteltävissä  
Wellbalanced outline, would like a little more substance. Wellshaped head. Good pigment. Shoulders could be better anguled. 
Well ribbed back. Level topline. Hindquarters could be stronger. Would like to see better coat. Moves well.  
Hyvin tasapainoiset ääriviivat, toivoisin enemmän massaa. Hyvän mallinen pää. Hyvä pigmentti. Lavat voisivat olla paremmin 
kulmautuneet. Hyvä rintakehän pituus. Tasainen ylälinja. Takakulmaukset voisivat olla vahvemmat. Toivoisin paremman turkin. 
Liikkuu hyvin.  
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, AVO EH, AVK4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman korkearaajainen kokonaisuus. Hyvä kallo. Kauniit silmät. Hyvät korvat. Rotumääritelmän mukainen kuonon pituus. 
Oikea purenta. Sopiva rintakehän ja raajojen vahvuus. Rintakehä lyhyt ja lanne pitkä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 
turkinlaatu. Kovin epävakaat etuliikkeet. Askelpituus ok. Taakse avoimena kiertyvä häntä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO H 
Correct eye & head shape. The I would call old type of head. Straight in shoulder and quoters.  ?? body today. Movement 
away is good a little wide in front. Side action is steady.  
Oikean malliset silmät ja pää. Tätä sanoisin vanhan malliseksi päätyypiksi. Suorat lavat ja kulmaukset.  ?? runko tänään. 
Takaliikkeet on hyvät, hieman leveät edestä. Sivuliike on vakaa.   
 
SIPPANS ROBBIE HELLO SUNSHINE 12931/12 uros 
i. Tibroke's Space Bandit e. Mic Mac Jazz Pingla 
kasv. Inger Sundstedt, Ruotsi 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO ERI, AVK 1, SA, PU 2, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen uros. Kaunis pää, hyvät korvat. Pyöreähköt silmät. Kaunis ylälinja, häntä & kiinnitys. Hieman pysty lapa. Hyvä 
runko  & takaosa. Liikkui kauttaaltaan hyvin. 
 
SIRIUS 18719/13 uros 
i. Annastiina Fernando e. Annastiina Mar-Moona 
Kasv. ? 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Hyvä kallo, silmät voisivat olla hieman suuremmat. Kirsupigmentissä hieman 
kulumaa. Vahva alaleuka. Kaareutuva ylälinja. Köyry lanne. Kovin tiukka häntä, kevyt rintakehä. Eturinta tulisi olla 
voimakkaampi. Hyvä raajaluusto, mutta rungoltaan turhan kevyt. Pysty lapa, niukat takakulmaukset. Liikkuu hyvin sivulta, 
lyhyellä etuaskeleella, melko ahtaasti takaa. Karvapeite ei parhaassa kunnossa ja laadultaan melko karhea. Rauhallinen 
esiintyminen. 
 
SKYLIT GRAGS-CAN EST-02006/13 narttu 
i. Lecibsin Kodak e. Katimon Theodora 
kasv. Viivi-Mai & Priit Perri, Viro 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2,5 v. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hieman alhaalle asettuneet korvat. Oikea purenta. 
Erinomainen rintakehä ja raajat. Lähes liioitellun voimakkaasti kulmautunut takaa, erinomaisesti edestä. Maa-ahtaat 
takaliikkeet. Kovin epävakaat etuliikkeet. Napakat askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL ERI 
Lovely head & expression. Correct mouth & width & depth of chin. Good balance in both rear & hind quoters. Movement both 
directions is good, side action ok.  
Ihana pää ja ilme. Oikea suu ja leuan leveys ja syvyys. Hyvä tasapaino sekä etu- että takakulmauksissa. Liikkeet on hyvät 
molempiin suuntiin, sivuliike ok.  
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SKYLIT GRAGS-PA FI44514/13 narttu 
i. Lecibsin Kodak e. Katimon Theodora 
kasv. Viivi-Mai & Priit Perri, Viro 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia NUO-EH, NUK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine. Good bones. Must be better in body format, a bit too short. Head good and skulls. Good ears, too rounded eyes. 
Good size and volume of muzzle. Good neck. Short breast bone. Enough strong topline. Moves well. Moves well with typical 
steps. Good coat structure, enough volume. 
Feminiininen. Hyvä luusto. Pitäisi olla parempi rungon malli, on hieman liian lyhyt. Hyvä pää ja kallo. Hyvät korvat, liian pyöreät 
silmät. Hyvä kuonon koko ja täyteläisyys. Hyvä kaula. Lyhyt rintalasta. Riittävän vahva ylälinja. Liikkuu hyvin. Liikkuu hyvin 
tyypillisellä askeleella. Hyvä turikin rakenne ja riittävä määrä.  
 
SNOWMUZZLE’S DIOMEDES 45483/12 uros 
i. Vanessan Laurentz e. Down-Goblin Vanilla 
kasv. Hanna Raatikainen, Valkeala 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI 3 
Käsiteltävissä 
Very typical, masculine head. Perfect skull & earset. Broad underjaw. Sound mouth. Good stop. Perfect long feet. Correct neck 
and body, with long ribcage.  Well angulated. Do a funny thing with left hind leg, but moves correct with right. Carries himself 
very well.  
Erittäin tyypillinen, urosmainen pää. Täydellinen kallo ja korvien kiinnitys. Leveä alaleuka. Oikea suu. Hyvin kulmautunut. 
Tekee hassusti vasemmalla takajalalla, mutta liikkuu oikein oikealla takajalalla. Kantaa itsensä erittäin hyvin.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Top size, little long for balance. Correct coat texture. Good skull, needs more chin. Could be more settled in 
movement. 
3 –vuotias. Koon ylärajalla, hieman pitkä tasapainoiseksi. Oikea turkin laatu. Hyvä kallo, tarvitsee enemmän leukaa. Voisi olla 
vakaampi liikkeessä. 
 
SNOWMUZZLE’S EUDORA 48041/13 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Snowmuzzle's Cassiopeia 
kasv: Hanna Raatikainen, Valkeala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Exemplariskt bett. Tillräcklig hals. Utmärkt rygg 
och kropp. Välvinklad. Fina tassar. Lite trång bak. Utmärkt från sidan. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin feminiininen pää ja ilme. Esimerkillinen purenta. Riittävä kaula. 
Erinomainen selkä ja runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Hieman ahdas takaa. Erinomainen sivulta. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
SNOWMUZZLE’S EUROPA 48039/13 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Snowmuzzle's Cassiopeia 
kasv: Hanna Raatikainen, Valkeala 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO EH 
Goda proportioner. Feminint huvud och uttryck. Utmärkt haka men något smal underkäke. Tillräcklig hals. Något spänd rygg. 
Aningen lågt ansatt svans. Välkroppad. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Behöver lite mer självförtroende. 
Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Erinomainen, mutta hieman kapea alaleuka. Riittävä kaula. Hieman jännittynyt 
selkä. Aavistuksen alas kiinnittynyt häntä. Hyvä runko. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Tarvitsee hieman lisää 
itseluottamusta. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva NUO EH, NUK3 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä luusto ja mittasuhteet. Hyvä kallo. Ei riittävän täyttynyt kuono-osa. Hyvä kaula. Leveä ylälinja. Hyvä 
häntä. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. Rintalasta voisi olla pidempi. Ei riittävän vahvat kintereet. Ranteet hieman 
pehmeät. Liike voisi olla parempi. Erinomainen karva. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   AVO ERI 2 SA PN 3 VASERT 
Käsiteltävissä  
Elegant bitch with good top. I like her overall proportions. Femininen head good proportions. Strong muzzle. Shoulders well 
laid. Eyes are too wet. Well shaped hindquarters. Movements elegant. True mover.  
Elegantti narttu, joka hyvää tyyppiä. Pidän kaikin puolin mittasuhteista. Feminiininen pää, hyvät mittasuhteet. Vahva kuono. 
Hyvin asettuneet lavat. Silmät ovat liian märät. Hyvän malliset takakulmukset. Elegantit liikkeet. Todellinen liikkuja.  
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Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 y. Very nice female. Excellent size. Slightly longer body. Correct feminine head. Eyes could be smaller & darker. Well set 
ears. Good bones & front. Very nice topline with long elegant neck. Slightly low set tail. Deep bit short ribcage. Nice forechest. 
Strong bit longer loin. Correct angulations. Very nice movement. Nice temperament. 
2 v. Hyvin miellyttävä narttu. Erinomainen koko. Hieman pidempirunkoinen. Oikeanlainen narttumainen pää. Silmät voisivat 
olla pienemmät & tummemmat. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä luusto & etuosa. Erittäin hyvä ylälinja ja pitkä elegantti kaula. 
Hieman matalalle kiinnittynyt häntä. Syvä, hieman lyhyt rintakehä. Hyvä eturinta. Vahva hieman pidempi lanne. Oikeat 
kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 4 
Lovely bitch. Very good in type. Very nice head. Good eyes, ears and teeth. Good topline, good tail. Good ribs, deep chest. 
Good boned legs. Very good feet. Very good coat. Very  good moving. Lovely temperament.  
Ihana narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin kiva pää. Hyvät silmät, korvat ja hampaat. Hyvä ylälinja, hyvä häntä. Hyvät kylkiluut, 
syvä rinta. Hyvä luustoiset jalat. Erittäin hyvät tassut. Erittäin hyvä turkki. Erittäin hyvät liikkeet. Ihana luonne.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Top size. Little long for balance. Correct coat texture. Good rear. Good chest. I would prefer eyes little darker. Little 
long for balance. Good movement. Need a little more leg. 
2 –vuotias. Koon ylärajalla. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Oikea turkin laatu. Hyvä takaosa. Hyvä rinta. Haluaisin hieman 
tummemmat silmät. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Hyvä liike. Tarvitsee vähän enemmän raajaa. 
 
STRÖMKARLENS ROLLING ON THE RIVER S54578/2009 uros 
i. Strömkarlens Espresso e Strömkarlens Riverdance 
kasv. Monica Herjeskog, Ruotsi 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI  
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea, maskuliininen uros. Vahva uroksen pää. Hyvä pigmentti. Upea leveä syvä 
alaleuka. Kaunis ylälinja. Hieno hännänkiinnitys. Riittävä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. 
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Kaunis karvapeite. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  VAL ERI, VAK 2, SA, PU 3, VARASERT 
Strong, masculine. Excellent body proportions. Good shape of head. Correct bite. Excellent neck, topline and tail carriage. 
Excellent chest. Well angulated from both ends. Sound movement. 
Vahva, maskuliininen. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä pään muoto. Oikea purenta. Erinomainen kaula, ylälinja ja 
erinomaisesti kannettu häntä. Erinomainen rinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tasapainoiset liikkeet. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 4 SA PU 4 SERT FI MVA 
Käsiteltävissä 
Masculine head & expression. Lovely eye. Good earset and ear lift. Good body proportions. Angulation good. Good ribcage. 
Well ribbed back. Good tailset. Angulation good behind. Moves soundly behind. Could do little more drive. Moves well in 
profile. Very nice type.  
Urosmainen pää ja ilme. Ihanat silmät. Hyvä korvien kiinnitys ja noste. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät kulmaukset. Hyvä 
rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu oikein takaa. Voisi olla enemmän 
draivia. Liikkuu hyvin sivusta. Erittäin kiva tyyppi.  
 
SUNBASE COCO CHANEL FI30916/11 narttu 
i. Braeduke Spyanki e. Sunbase Amore Apple 
kasv. Miia Kytölä, Koskue 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI 
Good sized feminine bitch. Very good head. Slightly too undershot. Correct reach of neck. Well balanced body. Strong topline. 
Correct tailset. Excellent front and rear angulations. Moves very well. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Hieman liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Hyvin tasapainoinen 
runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erinomaiset etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  AVO ERI, AVK 2 
Hyvätyyppinen, elegantti narttu. Narttumainen pää. Vahva, lyhyt kuono. Tummat silmät. Oikea ilme. Vahva ylälinja. Hyvä 
rinnansyvyys. Hyvä luusto. Oikeat käpälät. Hyvä karvanlaatu, mutta karvaa saii olla enemmän. Liikkuu kunnollisesti. 
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Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
4 y. Very nice female. Correct body proportions. Nice feminine head. Lovely topline. Neck well set into the shoulders. Deep 
ribcage & forechest. Correct angulations. Good coat quality, condition could be better. Moves freely. Needs better head 
carriage.  
4 v. Erittäin miellyttävä narttu. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä narttumainen pää. Ihana ylälinja. Kaula hyvin asettunut 
hartioihin. Syvä rintakehä & eturinta. Oikeat kulmaukset. Hyvä turkin laatu, kunto voisi olla parempi. Liikkuu vapaasti. Saisi 
kantaa päänsä paremmin. 
 
SUVIJAN ADINA 20035/14 narttu 
I. Toyway Xenotero E. Suvijan Atzalea  
Kasv. Anne Marjamäki Ylöjärvi 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-ERI, JUK-1, SA, PU-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Tasapainoisesti rakentunut, tyypiltään erinomainen. Hyvät raajat ja tassut. Hyvä eturinta ja pitkä rintakehä. Hyvä ilme. 
Täyteläinen kuono-osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Tummat silmät. Hyvä kallo ja korvat. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, vielä 
hieman löysyyttä. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI, JUK2, SA 
Mycket tilltalande helhet. Utmärkta proportioner. Feminint huvud och uttryck. Något kort nosparti. Bra bett. Utmärkt hals. 
Utmärkt rygg. Mycket välkroppad. Navelbrock. Balanserade vinklar. Fina tassar. Rör sig utmärkt när hon vill. Vacker päls. 
Trevlig temperament. 
Erittäin miellyttävä kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hieman lyhyt kuono. Hyvä purenta. 
Erinomainen kaula. Erinomainen selkä. Erittäin hyvä runko. Napatyrä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu 
erinomaisesti silloin kun tahtoo. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, NUO ERI, NUK 1, SA, PN 1, SERT, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Kauniit korvat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta, kaunis häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    NUO ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
Excellent size and proportions. Well shaped dark eyes. Well developed muzzle. Good length of neck. Straight back. Well 
carried tail. Good spring of ribs. Good angulation. Nice coat. Good movement and character.  
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän malliset tummat silmät. Hyvin kehittynyt kuono. Hyvä kaulan pituus. Suora selkä. 
Hyvin kannettu häntä. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Hyvät kulmaukset. Kiva turkki. Hyvät liikkeet ja luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO ERI, NUK4 
Mycket god typ och helhet. Rejäl men feminin. Tilltalande men litet grovt huvud. Välburna öron med fina behäng. Mörka, litet 
runda ögon. Utmärkt nospartiet. Bra bett och pigment. Fin topline. Mycket välkroppad. Goda vinklar. Bra pälskvalitet men ej i 
full blom. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Reilu, mutta feminiininen. Miellyttävä, mutta hieman karkea pää. Hyvin kannetut korvat, 
joissa hyvät hapsut. Tummat, hieman pyöreät silmät. Erinomainen kuono-osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Erittäin 
hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkinlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
SUVIJAN ALADDIN 20036/14 uros 
I. Toyway Xenotero E. Suvijan Atzalea  
Kasv. Anne Marjamäki Ylöjärvi 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-EH, JUK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookkaan puoleinen vahvaluustoinen uros, jolla jo melko järeä pää. Täyteläinen kuono-osa, purenta ok. Pyöreät silmät. Hyvin 
kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Hyvä etuaskel. Rungon alle jäävä taka-askel ja hieman takakorkea liike. Korvat voisivat 
olla ylemmäs kiinnittyneet. Hyvä luonne. Niukahko turkki. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN EH 
Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkältä vaikuttava nuori uros. Vahva kookas kallo, joka voisi olla päälaeltaan hieman tasaisempi. 
Hyvä pigmentti. Hyvä vahva alaleuka, alahampaat epätasaisessa rivissä. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Kokoon nähden vielä kovin kevyt runko. Kaunis karvapeite. Esiintyy hyvin. 
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SUVIJAN ANDRE 39497/12 uros 
i. P'zazz Never Say Never e. Suvijan Amorosa 

kasv. Anne Marjamäki, Ylöjärvi  

 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookkaan puoleinen vahvaluustoinen uros. Ryhdikäs olemus. Hyvä runko. Pystyt lavat. Hyvät tassut. Hieman pitkä lanne ja 
voimakkaammin kulmautunut takaa. Kaunis turkki. Jo hieman pyöreyttä kallossa. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä purenta. 
Pyöreät, hieman ulkonevat silmät. Miellyttävä luonne. Hyvä sivuliike. Ryhdikäs olemus. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO EH 
Kookas. Ok mittasuhteet. Hoikassa kunnossa. Vahva, urosmainen pää. Hyvät korvat. Silmät saisi olla tummemmat. Hyvä 
purenta. Kapea alaleuka. Epätasainen hammasrivi. Lihasmassaton rintakehä. Hyvä häntä. Ok karvanlaatu. Saisi liikkua 
reippaammin. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Vahva ja turhan kookas kallo. Kaunis ilme. Oikeanmuotoiset tummat silmät. 
Hyvä purenta, vahva syvä alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Erinomainen eturinta. Hyvä raajaluusto. Tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ryhdikkäästi hivenen löysin kyynärpäin. Esiintyy rauhallisesti ja ryhdikkäästi. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen AVO ERI, AVK 1, SA, VARASERT 
Hyväntyyppinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää. Vahva alaleuka. Tiivis, hyvin kulmautunut etuosa. Hyvä runko. 
Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Vahva selkä, riittävästi runkoa. Hyvä tiivis etuosa. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, AVO ERI, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen uros. Pää ei saa olla raskaampi. Hyvä ilme. Hyvä ylälinja. Hieman kapea edestä. Sopiva luusto. Hyvä runko, 
mutta lyhyehkö rintalasta. Hyvä häntä & kiinnitys. Liikkui sivulta & takaa hyvin, hieman ahtaasti edestä. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Maskulin hane på den större sidan med aningen lågt och långt intryck. Välformad skalle. Välansatta öron. Välformade ögon. 
Fint nosparti och haka. Lite framskjuten skuldra. Aningen lång i länden. Bra svans, kropp och vinklar. Fina tassar. Bra päls. Rör 
sig med fin raskhet. 
Maskuliininen uros, suurempaa kokoa. Aavistuksen matala ja pitkä vaikutelma. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. 
Hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono ja alaleuka. Hieman etuasentoinen lapa. Aavistuksen pitkä lanne. Hyvä häntä, runko ja 
kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä turkki. Liikkuu hyvällä reippaudella. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, AVO ERI, AVK3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto. Melko voimakas alapurenta, hieman kepeä alaleuka. Silmät saisivat olla tummemmat, 
oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Niukahko eturinta, melko raskaat korvat. Oikean mallinen rintakehä, 
erinomainen lihaskunto, hyvät takakulmaukset, riittävä askelpituus, hyvä ryhti. 
 

SUVIJAN ATHOS 48959/12 uros 
i. Mango's Nightwiwh e. Suvijan Atzalea 
kasv. Anne Marjamäki, Ylöjärvi 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI AVK4 SA 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea uros. Hyvä uroksen pää. Kaunis kuono-osa. Hyvä purenta. Vahva syvä leveä 
alaleuka. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä raajaluusto. Liikkuu hyvin edestä 
ja takaa, kantaen itsensä ryhdikkäästi. Riittävä karvapeite. Värjäytyneet silmänaluset häiritsevät ilmettä. Esiintyy ja esitetään 
erinomaisesti 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 2 SA PU 4 VARASERT 
2 år, attraktiv hane. Välbalanserad. Utmärkt huvud & uttryck. Utmärkt bett. Lagom hals. Välutvecklad lång bröstkorg. Starka 
ben. Utmärkta proportioner. Sund i rörelserna med bra steg. Lovande. 
2 vuotias viehättävä uros. Tasapainoinen. Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen purenta. Riittävä kaula. Hyvin kehittynyt pitkä 
rintakehä. Vahva luusto. Erinomaiset mittasuhteet. Terveet liikkeet, liikkuu hyvällä askeleella. Lupaava. 
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Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI, AVK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 years. Very nice strong male, good proportion. Strong head, correct bite. A bit open in elbows & front legs. Correct angulation 
in back legs. Tail well set & carried. Free mover. 
2 vuotias. Oikein hyvä, vahva uros, hyvät mittasuhteet. Vahva pää, oikea purenta. Hieman löysät kyynärpäät ja etujalat. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, AVO ERI, AVK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine with attractive head & expression. Good dentition. Good forehand. Strong well-ribbed body. Excellent topline & tail 
set. Very typical action. Sound & free moving. Hare feet. 
Maskuliinen, viehättävä pää ja ilme. Hyvä hampaisto. Hyvä etuosa. Vahva hyväluustoinen runko. Erinomainen ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvin tyypillinen liike. Liikkuu tasaisesti. Jäniksenkäpälät. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 4, SA 
2 years. Correct type. Nice head. Well set ears and tail. Well size and proportions. Coat could be a better quality. Good 
substance. Correct angulations and movement. Well presented. 
2 vuotta. Oikea tyyppi. Miellyttävä pää. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja mittasuhteet. Turkki voisi olla 
parempilaatuinen. Hyvä olemus. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  AVO ERI 2  
Very type little dog. Good size. Nicely porpotioned muscle and skull. Good earset. Good chest. Nice front. Lovely topline. Well 
angulated. Moved very well.  
Erittäin tyypillinen pieni uros. Hyvä koko. Kivat mittasuhteet kuonossa ja päässä. Hyvä kovien kiinnitys. Hyvä rinta. Hyvä 
etuosa. Ihana ylälinja. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU 2 VARA SERT 
Hane med fina proportioner. Tydlig könsprägel. Fina öron och ögon. Tillräckligt nosparti. Läpparna kunde sluta bättre an. Haka 
med bra bredd. Utmärkt förbröst. Bra ben. Kunde ha lite mera hartass och mer fransar. Tillräcklig päls. Rör sig mycket 
rastypiskt runtom med bra attityd. 
Uros hienoilla mittasuhteilla. Selvä sukupuolileima. Hienot korvat ja silmät. Riittävä kuono-osa. Huulet voisivat olla tiiviimmät. 
Hyvä leveys leuassa. Erinomainen eturinta. Hyvät raajat. Voisi olla vähän enemmän jäniksenkäpälää ja hapsuja. Riittävä 
turkki. Liikkuu rotutyypillisesti hyvällä asenteella. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Välformat huvud med bra uttryck. Härligt brett bett. Fina noskuddar. Utmärkt förbröst & 
front, hals & skuldra, bröstkorgs djup, tillräcklig längd. Goda vinklar bak. Behöver tid. Rör sig tåtrångt fram, väl från sidan. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin muotoiltu pää ja hyvä ilme. Ihana leveä purenta. Hienot kuono pehmusteet. 
Erinomainen eturinta, etuosa, kaula, lapa ja rintakehän syvyys ja riittävän pitkä. Hyvät kulmaukset takaa. Tarvitsee aikaa. 
Liikkuu varvas ahtaasti edessä, hyvin sivusta. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice expression. Big undershot. Good eye & earset. Enough neck. Straight back. Deep & wide chest. Good angulations 
behind. Good tail carriage. Moves well. 
Hyvä ilme. Iso alapurenta. Hyvät silmät ja korvien asento. Riittävä kaula. Suora selkä. Syvä ja leveä rintakehä. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä hännänkanto. Liikkuu hyvin. 
 
SUVIJAN ARES 48960/12 uros 
i. Mango's Nightwiwh e. Suvijan Atzalea 
kasv. Anne Marjamäki, Ylöjärvi 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI, AVK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Riittävä luustoinen uros koon ylärajalta. Hyvä ylälinja ja häntä. Lavat saisivat olla viistommat. Riittävästi kulmautunut takaa. 
Tummat silmät, hyvä pigmentti. Riittävän täyteläinen kuono-osa. ja hyvä purenta. Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askeleella. 
Miellyttävä luonne. Niukassa turkissa. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI AVK 1, SA 
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan erinomainen uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä kuono-osa. 
Hyvä alaleuka. Kaunis ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hieno 
yleisvaikutelma. Liikkuu tehokkaasti sivulta, hyvin edestä ja takaa. Kaunis karvapeite. Upea esiintyminen. Ilo silmälle. 
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SUVIJAN KAROLIINA 24160/15 
i. Niiländer Franklin e. Suvijan Amulette 
kasv. Anne Marjamäki, Ylöjärvi 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK2 
Tik med utmärkta proportioner. Ännu något rund i sin skalle. Bra öron. Mörka, aningen öppna ögon. Mycket fint nosparti. Bra 
haka. Väl ansatt svans. Bra kropp och vinklar. Rör sig med bra, raskt steg. Utmärkt päls. Något högt hull. Fina tassar. Behöver 
mer träning i ringen. 
Narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Vielä hieman pyöreä kallo. Hyvät korvat. Tummat, aavistuksen avoimet silmät. Erittäin 
hyvä kuono-osa. Hyvä alaleuka. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. 
Erinomainen turkki. Hieman ylipainoinen. Hyvät käpälät. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta. 
 
TAHVONTÖLLIN DONATELLO FI11339/10 uros 
i. Saffron Blooming e. Tapsan Vilma 
kasv. Prusi Anne, Salmentaka 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO T 
Good type. Enough bones. Proportions and shape of head could be more typical for the breed. Bite could be more correct. Bit 
short neck. Roach back. Needs better tail carriage. Strongly developed fore chest. Out at elbows. Good rear angulations. 
Presentation, movement and coat condition could be better. 
Hyvä tyyppi. Riittävä luusto. Pään muoto ja mittasuhteet voisivat olla rotutyypillisemmät. Purenta voisi olla oikeampi. Hieman 
lyhyt kaula. Kaareva selkä. Häntä pitää kantaa paremmin. Vahvasti kehittynyt eturinta. Ulkonevat kyynärpäät. Hyvät 
takakulmaukset. Esiintyminen, liikkuminen ja turkin kunto voisivat olla paremmat. 
 
TATHAAGATA JP AKI FLY ON CARPET 19845/12 uros 
i. BJ Og Cosmo Art Jp e. Lagiappe Uptown Girl 
kasv. Hiroomi Morishita, Japani 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI 
3 years. In excellent show condition. Strong and compact body. With quality but shorter coat. With correct angulations and 
movement. Well presented. 
3 vuotta. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Vahva ja tiivis runko. Laadukas, mutta lyhyt turkki.Oikeat kulmaukset ja liikkeet. 
Hyvin esitetty. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU 1 SERT VSP FI MVA 
Hane med fina proportioner. Kunde ha lite mera markerad panna. Nosparti med bra bredd, likaså hakan. Läpparna kunde sluta 
lite tätare. Utmärkt benstomme och kropp. Markerat förbröst. Ganska bra tassar men kunde ha lite mera fransar. Vacker 
välskött päls. Rör sig utmärkt från alla håll med välburen svans och utmärkt attityd. 
Hienoilla mittasuhteilla oleva uros. Voisi olla vähän korostuneempi otsa. Kuono-osassa hyvä leveys samoin leuassa. Huulet 
voisivat olla tiiviimmät. Erinomainen luusto ja runko. Korostettu eturinta. Aika hyvät tassut mutta voisi olla vähän enemmän 
hapsuja. Kaunis hyvin hoidettu turkki. Liikkuu erinomaisesti ja kantaa häntänsä hyvin, erinomainen asenne. 
 
TASHI-GONG EMINEM FI56208/14 uros 
i. Down-Goblin Finalisti e. Tashi-Gong Herself 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen PEK 1, KP, VSP-PENTU 
Kaunislinjainen, sopusuhtainen urospentu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kuono-
osan vahvuus. Tyypillinen, lyhyt kaula. Hyvä eturinta. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Ikään 
kuuluva karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin takaa, epävakaasti edestä. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 1, KP, ROP-PEN 
7 months. Correct type. Beautiful head. Correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Nice front. Excellent topline. Good 
substance. Excellent in movement. Well presented. Very promising. 
7 kuukautta. Oikea tyyppi. Kaunis pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä etuosa. 
Erinomainen ylälinja. Hyvä olemus. Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. Hyvin lupaava. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, PEN1 KP ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
8,5 months. Very pleasing type. Lovely outline. He has nicely balanced head. Lovely eye and expression. Excellent lift to ears. 
He has nice front, excellent topline and tailpresent. Angulations are good front and rear. Well presented. In good coat-condi-
tion. He has nicely balanced side case. At this time little loose in front. 
8,5 kuukautta. Erittäin miellyttävä tyypiltään. Viehättävät ääriviivat. Hänellä on kauniin tasapainoinen pää. Kauniit silmät ja 
ilme. Erinomainen korvien nosto. Hänellä on hyvä etuosa, ylälinja ja hännänkanto. Kulmaukset  ovat hyvät etu- ja takaosasta. 
Hyvin esitetty. Karvapeite hyvässä kunnossa. Kauniin tasapainoinen sivuprofiili. Tällä hetkellä hieman löysä edestä. 
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Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI, JUK 2, SA, PU 3, VARASERT 
Erinomainen, nuori uros. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen kaula, samoin runko, ylälinja ja raajat. Lupaava turkki. Kaunis häntä. 
Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, JUN ERI, JUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely balanced dog underneath huge puppy coat. Good head, ears, chin and good expression. Good tail. Balanced 
angulations front and rear with good feet. Moves well, soundly. Would not like him to be any hearier. 
Tasapainoinen koira, jolla valtava pentukarva. Hyvä pää, korvat, leuka ja hyvä ilme. Hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset 
edessä ja takana ja hyvät tassut. Liikkuu hyvin, tasaisesti. Toivoisin, ettei tule enää turkikkaammaksi. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska JUN ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good substance. Excellent head and expression. Correct mouth. Good neck and shoulder. Well developed 
body. Good hind quarters. Moves well behind, a bit narrow in front. Good coat texture. A bit heavy in coat. Shows well. 
Maskuliininen  hyvärakenteinen uros. Erinomainen pää ja ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja lavat. Hyvin kehittynyt runko. 
Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, hieman kapeasti edestä. Hyvä turkinlaatu. Hieman raskas turkkinen. Esiintyy 
hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska JUN ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine head. Well placed ears and eyes. Good bite. Moderate neck. Would like to have much stronger topline. Correct 
tailset. Well angulated. Good forechest and depth of chest. Good bones and feet. Moves well. Would like a more silky coat.  
For me a bit overcoated. 
Maskuliininen pää. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä purenta. Kohtalainen kaula. Haluaisin paljon vahvemman ylälinjan. 
Oikeanlainen hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin. 
Haluaisin silkkisemmän turkin. Minulle hieman liian turkikas. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI, JUK 1, SA, PU 4, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk. Hyvin kaunispäinen ja –ilmeinen uros, jolla hyvä leveä alaleuka. Oikein sijoittuneet korvat. Oikea kaulan pituus. Hyvä 
ylälinja ja hännän asento. Oikea turkinlaatu. Sopiva luusto. Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Sopivasti kulmautunut 
takaosa. Etukulmaukset saisivat olla paremmat. Liikkuu sivusta sopivalla askelpituudella, mutta edessä vielä epävakaat 
liikkeet. Itsetietoinen olemus. Esitetään hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  JUN ERI 1 SA PU 3 VASERT 
Very good looking young male. Very good type. Beautiful head. Round dark eyes. Very good placed ears. Very good topline. 
Very good underjawn. Good ribs. Very typical front. Very nice coat. Good muzzle. Juvenial movement. Nice temperament.  
Erittäin hyvältä näyttävä nuori uros. Erittäin hyvä tyyppi. Kaunis pää. Pyöreät, tummat silmät. Erittäin hyvin asettuneet korvat. 
Erittäin hyvä ylälinja. Erittäin hyvä alaleuka. Hyvät kylkiluut. Erittäin tyypillinen etuosa. Erittäin kiva turkki. Hyvä kuono. 
Lapselliset liikkeet. Kiva luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  JUN ERI 1 SA  
Käsiteltävissä 
Masculine male. Very sound mouth. Good skull. Broad underjaw. Nice earset. Neck up correctly. Good paws. Nice forechest. A 
bit fluffy coat at the moment. Moves extremely sound with perfect tail carriage. Very promising young male.  
Urosmainen. Erittäin oikeanlainen suu. Hyvä kallo. Leveä alaleuka. Kiva korvien kiinnitys. Kaula oikein ylhäällä. Hyvät tassut. 
Kiva eturinta. Hieman pörröinen turkki tällä hetkellä. Liikkuu todella tasapainoisesti täydellisellä hännän kannolla. Erittäin 
lupaava nuori uros.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI, JUK2, SA, PU3, VARASERT 
Maskulin hane med utmärkt proportioner. Mycket välformade skalle. Vackra välplacerade öron. Vackra, mörka, välformade 
ögon. Fint nosparti. Bra haka. Flott hals. Fin silhuett. Något kort bröstkorg. Bra vinklar. Utmärkt svans. Rör sig med raskt steg 
från sidan, aningen instabilt fram. Mycket kraftig päls som tenderar att störa hundens naturliga linjer. 
Maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erittäin hyvänmuotoinen kallo. Kauniit, hyväasentoiset korvat. Kauniit, 
tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono-osa. Hyvä alaleuka. Upea kaula. Hyvä silhuetti. Hieman lyhyt rintakehä. Hyvät 
kulmaukset. Erinomainen häntä. Liikkuu reippaalla sivuaskeleella, aavistuksen epävakaasti edestä. Hyvin vahva turkki, joka 
tahtoo häiritä koiran luonnollisia linjoja.  
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN ERI, JUK 1, SA, PU 1, SERT, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen uroksen pää. Hyvät tummat silmät. Korvat voisivat olla ylemmäs kiinnittyneet, 
miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset, oikeanmallinen rintakehä, melko voimakkaasti 
nouseva vatsalinja. Ok takakulmaukset, erinomainen askelpituus, vispaa hieman edestä. 
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Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful masculine head. Lovely dark eye. Lovely expression. A little upright on shoulder. Firm on elbows. Very mature coat 
for his age. Well muscled. Moved extremely well behind, a touch close in front. Could have better reach on side gait. Well set 
and carried tail. Lovely ear fringes. Well balanced. Great show man. 
Kaunis maskuliininen pää. Ihastuttavat tummat silmät. Ihastuttava ilme. Hieman pystyt lavat. Kiinteät kyynärpäät. Erittäin 
valmis turkki ikäisekseen. Hyvät lihakset. Liikkuu erittäin hyvin takaa, aavistuksen ahtaasti edestä. Voisi olla pitempi sivuliike. 
Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Ihastuttavat korvahapsut. Hyvin tasapainoinen. Upea show mies. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
12 months. Excellent proportions. Very good angulation. Correct feet. Good head. I would prefer deeper chin, needs to tight 
little in front. 
12 kuukautta. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin hyvät kulmaukset. Oikeat käpälät.  Hyvä pää. Haluaisin syvemmän alaleuan, 
tarvitsee hieman kiinteytyä edestä. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 kk. Melko kookas ja voimakas, nopeasti kehittynyt. Leveähkö kallo, sopiva kuonon pituus. Hyvät silmät ja purenta. Hieman 
alhaalle asettuneet korvat. Voimakas rintakehä ja raajaluusto. Erinomaiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hieman korkea kinner. 
Hyvä turkki ja häntä. Hieman ahtaat takaliikkeet. Oikea askelpituus. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN ERI 1 SA PU4 SERT JV-15 
Beautiful head & expression. Good width & depth of chin. Correct mouth, good soulders. Correct lenght of body. Good quoters, 
but short strong hocks. Moves soundly. Has positive side action.  
Kaunis pää ja ilme. Hyvä leuan leveys ja syvyys. Oikea suu, hyvät lavat. Oikea rungon pituus. Hyvät kulmaukset, mutta lyhyet, 
vahvat kintereet. Liikkuu tasapainoisesti. Varmat  sivuliikkeet.  
 
TASHI-GONG ESSENSE FI56211/14 narttu 
i. Down-Goblin Finalisti e. Tashi-Gong Herself 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 3, KP 
7 months. Correct type. Nice head with correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Well size and proportions. Quality coat. 
Lively in movement. Well presented. Very promising. 
7 kuukautta. Oikea tyyppi. Hyvä pää, oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja mittasuhteet. 
Laadukas turkki. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. Hyvin lupaava. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti  PEK 1 KP ROP-pentu  
Very type little dog. Nice ear carriage. Teeth need to settle. Nice head & expression. Lovely crimped featuring. Lovely topline. 
Carries tail well. A little close front. Moved well behind.  
Erittäin tyypillinen pieni koira. Kiva korvien kanto. Hampaiden tulee asettua. Kiva pää ja ilme. Ihanat kihartuvat hapsut. Ihana 
ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Hieman ahdas edestä. Liikkuu hyvin takaa.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  PEK 1 KP ROP pentu 
Käsiteltävissä  
Feminine. Good size. Excellent body for her age. Well balanced head with excellent ears & eyes. Good stop. The muzzle could 
be a little broader. Proudly carried neck, good topline & tail. Well angulated front & rear. Excellent bones & feet. Moves freely. 
Excellent coat.  
Feminiininen. Hyvä koko. Erinomainen runko ikäisekseen. Hyvin tasapainoinen pää erinomaisine korvineen ja silmineen. Hyvä 
otsapenger. Kuono voisi olla hieman leveämpi. Ylpeästi kannettu kaula, hyvä ylälinja ja häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa. Erinomainen luusto ja tassut. Liikkuu vapaasti. Erinomainen turkki.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu. Hyvä pää, vahva selkä. Oikea-asentoiset sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvässä 
turkissa. Liikkuu hyvin. 
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Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
9 m. Promising female. Small but with good body proportions. Feminine head. Bit short muzzle. I prefer bit stronger bones. 
Nice long neck. Straight back. Loin could be bit shorter. Nice forechest. Ribcage needs time. Excellent angulations. Promising 
coat. I prefer stronger hind quarters & better front movement. 
9 kk. Lupaava narttu. Pieni mutta hyvät rungon mittasuhteet. Narttumainen pää. Hieman lyhyt kuono. Toivoisin vahvempaa 
luustoa. Hyvä pitkä kaula. Suora selkä. Lanne voisi olla lyhyempi. Hyvä eturinta. Rintakehä tarvitsee aikaa. Erinomaiset 
kulmaukset. Lupaava turkki. Toivoisin vahvempaa takaosaa & parempia etuliikkeitä. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  JUN ERI 1 SA PN 3 VASERT 
Very  good looking bitch. Very good type and size. Very nice head. Dark eyes. Lovely expression. Black nose, good underjawn. 
Good neck, topline and tail. Very good forechest and ribs. Very good angulations. Nice coat. Very good movement. Very good 
temperament.  
Erittäin hyvältä näyttävä narttu. Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erittäin kiva pää. Tummat silmät. Ihana ilme. Musta kirsu, hyvä 
alaleuka. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä eturinta ja kylkiluut. Erittäin hyvät kulmausket. Kiva turkki. Erittäin hyvät 
liikkeet. Erittäin hyvä luonne.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN EH 
Käsiteltävissä 
10 moths with good proportions. Could have larger eyes and less stop. Long enough muzzle. Too straight in shoulder. Need 
more strenth to back. Well carried tail. Must stand and move more parallel in front. Moved well for the age. Good coat. Nice 
attitude.  
10 kk, jolla hyvät mittasuhteet. Voisi olla suuremmat silmät ja vähemmän otsapengertä. Riittävän pitkä kuono. Liian suorat 
lavat. Selän tulee vahvistua. Hyvin kannettu häntä. Pitäisi seistä ja liikkua yhdensuuntaisemmin edestä. Liikkuu hyvin 
ikäisekseen. Hyvä turkki. Kiva asenne.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Correct bite. Dark eyes. Good topline. Correct chest. Good angulations & tail carriage. On the move narrow in front. 
Hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvä ylälinja. Oikea rintakehäkehä. Hyvät kulmaukset ja hännänkanto. Liikkeessä 
kapea edestä. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 kk. Reippaasti liikkuva, hyvin kehittynyt ja sopusuhtainen, energinen juniorinarttu. Sopiva raajaluusto ja hyvät kulmaukset. 
Tänään vielä kapea edestä ja ahtaat etuliikkeet. Ilmeikäs, tummasilmäinen nartun pää. Hyvät korvat. Sopiva kuononselkä ja 
hyvät luulet. Alaleuka saisi kehittyä leveämmäksi. Ryhdikäs kaula. Ikään nähden oikeanmallinen runko ja hyvin kannettu häntä. 
Osittain vielä pentuvillava karvapeite. Miellyttävä luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI, JUK1, SA, PN1, SERT, VSP 
Utmärkt typ och helhet. Ultrafeminin typ. Bra storlek men kunde vara mer upp på benen. Vackert huvud och uttryck. Välburna 
öron med fina behäng. Mörka ögon att drunkna i. Utmärkt nosparti, bett och pigment. Vackert topline. Utmärkt svans. Lagom 
kropp. Välvinklad. Fina tassar. Rör sig mycket väl med ladylik utstrålning och attityd. Utmärkt temperament. Välvisat. En riktig 
karamell. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen tyyppi. Hyvä koko, mutta voisi olla hieman korkearaajaisempi. Kaunis 
pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat, joissa hyvät hapsut. Tummat silmät, joihin voisi hukkua. Erinomainen kuono-osa, purenta ja 
pigmentti. Kaunis ylälinja. Erinomainen häntä. Sopiva runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Liikkuu erittäin hyvin ladylike-
olemuksella ja asenteella. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. Todellinen karamelli. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
12 months. Beautiful type. Excellent head, good chin. Needs to fill out in body. Good movement. Just a little long for perfect 
balance. 
12 kuukautta. Kaunis tyyppi. Erinomainen pää, hyvä leuka. Rungon tulee täyttyä. Hyvä liike. Vain hieman pitkä täydellisen 
tasapainoiseksi. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK1, SA, PN2, SERT, JW15 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 kk. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. Erinomaiset rintakehän raajat ja 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Liikkuu hyvin. Napakat askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   JUN ERI 1 SA PN3 VASERT JV-15 
Very typical of the breed. Beautifully balanced throug out. Beautiful movement in both direction & positive side action.  
Erittäin tyypillinen rotunsa edustaja. Kaunis tasapaino kaikin puolin. Kauniin liikkeet molempiin suuntiin ja varmat sivuliikkeet.  
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TASHI-GONG HAND IN HAND 15772/14 
i. Arundina Simba The Lion e. Tashi-Gong Hello Kitty 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  ERI JUK 4 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Excellent earset, good dark  well placed eyes. Lovely mouth and chin.  
Typical expression. Good bone and substance. Excellent front assembly.  Good topline, tailset. In full coat, moves well when 
settles. Typical temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti, hyvät tummat hyvin sijoittuneet silmät. 
Ihastuttava suu ja alaleuka. Tyypillinen ilme. Hyvä luusto ja massa. Erinomainen kokonaisuus edestä. Hyvä ylälinja, 
hännänkiinnitys. Täydessä turkissa, liikkuu hyvin asetuttuaan. Tyypillinen luonne. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN ERI, JUK-1, SA, PN-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Excellent type. Very expressive. Nice head with typical expression. A bit round forehead. Excellent step. Expressive eyes. 
Good size and volume of muzzle. Excellent neck. Enough straight and strong topline. Excellent tailset. Very good ribcage and 
forechest. Could be a little bit wider behind in movement. Excellent coat structure and volume. Beautiful temperament. 
Erinomainen tyyppi. Erittäin ilmeikäs. Kiva pää tyypillisellä ilmeellä. Hieman pyöreä otsa. Erinomainen otsapenger. Ilmeikkäät 
silmät. Hyvä kuonon koko ja täyteläisyys. Erinomainen kaula. Riittävän suora ja vahva ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. 
Erittäin hyvä rintakehä ja eturinta. Voisi olla hieman leveämpi takaa liikkeessä. Erinomainen turkin rakenne ja määrä. Kaunis 
luonne.  
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI 
Oika tyyppi ja koko. Hyvä pää. Vahva kuono-osa. Tummat silmät. Oikea ilme. Hyvät korvat. Vahva, lihaksikas selkä. Hyvä 
luusto. Oikea karvanlaatu. Koira saisi olla vähän kevyempi. Liikkuu vauhdikkaasti, hyvällä takatyönnöllä. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
Feminine head & expression. Well defined chin. Good underbite. Corely eye. Good angulation in front. Well ribbed back. Good 
topline. Just like little less leg to balance her off. Moves soundly behind. Moves well in profile. Could do more front action.  
Feminiininen pää ja ilme. Hyvän mallinen leuka. Hyvä alapurenta. Oikeat silmät. Hyvät kulmaukset edessä. Hyvä rintakehän 
pituus. Hyvä ylälinja. Toivoisin vain vähemmän jalkoja, jotta olisi tasapainoisempi. Liikkuu oikein takaa. Liikkuu hyvin sivusta. 
Voisi olla enemmän etuliikettä.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  NUO ERI, NUK 2 
Vahva ja hieman korkearaajainen nuori narttu, jolla ihana ryhti ja ihana temperamentti. Vahva pää. Turhan jyrkkä otsapenger. 
Hyvät silmät ja leuat. Pysty lapa, muuten hyvin kulmautunut. Hyvä eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Hyvä häntä ja turkki. 
Liikkuu reippaasti. Tasapainoisesti sivusta, hieman kapeasti takaa. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, NUO ERI, NUK 1, SA, PN 2, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kookas, mittasuhteiltaan oikea narttu. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat. Hyvä eturinta. Riittävät 
etukulmaukset. Ikäisekseen hyvä rungon vahvuus. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset ja hännän asento. Liikkuu 
hyvin edestä ja takaa. Hyvä turkinlaatu ja luonne. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent  bitch. Good balance all over. Lovely head and expression. Strong underjaw. Correct bite. Good neck and topline. 
Well angulated. Good length of body. Correct coat. Moves and shows very well. 
Erinomainen narttu. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Ihastuttava pää ja ilme. Vahva alaleuka. Oikeanlainen purenta. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä rungonpituus. Oikeanlainen turkki. Liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska NUO ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head and expression. Good bite. Excellent pigmentation. Good neck. Acceptable topline. Good tailset. Well angulated. 
Good forechest and depth of chest. Good bones and feet. Movements could be more effective. Correct coat, but lacking the 
last finish for the show. 
Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula. Hyväksyttävä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvin 
kulmautunut. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkeet voisivat olla tehokkaammat. Oikeanlainen turkki, 
mutta viimeistely näyttelyä varten puuttuu. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen NUO ERI, NUK1, SA 
Sopusuhtainen, ryhdikäs narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Tyypillinen ilme. Hyvä, täyteläinen kuono-osa. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin edestä ja takaa. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO ERI, AVK1, SA, PN2, VARASERT 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik med utmärkta proportioner. Vackert huvud och uttryck. Välburna öron med begynnande 
behäng. Mörka ögon. Bra bett och pigment. Fin topline. Litet platt svans. Välkroppad. Välkonstruerad. Välvinklat. Fina tassar. 
Utmärkt päls. Härliga, affektiva rörelser. Utmärkt temperament. Välvisat. Showig. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvin kannetut 
korvat, joissa hapsut tulossa. Tummat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hieman litteä häntä. Hyvä runko. Hyvä  
rakenne. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Erinomainen turkki. Ihanat, tehokkaat liikkeet. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
Näyttävä. 
 
TASHI-GONG HANDSOME HARRISON 15770/14 uros 
i. Arundina Simba The Lion e. Tashi-Gong Hello Kitty 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN EH, JUK 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Good proportions. Correct head. Good coat. Correct body muscle. Movement and balance must be much better. 
Oikea koko. Hyvät mittasuhteet. Oikeanlainen pää. Hyvä turkki. Hyvä lihaksisto. Liikkeiden ja kokonaisuuden tulisi olla 
paremmat. 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN ERI JUK3 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall expression excellent. Well proposioned head. Exc. skull shape. Good ear set and carriage. Good dark pigmentation. 
Excellent mouth and chin. Eye is a little round. Good neck and topline. Needs develop more in bore because is too narrow 
thorough out. Excellent feet. In good coat. Moves a little close behind but positive balanced drive in profile. 
Yleisilmeeltään erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Erinomainen kallon muoto. Hyvin sijoittuneet ja hyväasentoiset korvat. 
Hyvä tumma pigmentti. Erinomainen suu ja alaleuka. Silmät hieman pyöreät. Hyvä kaula ja ylälinja. Tulee vielä kehittyä 
rungoltaan, koska on liian kapea kauttaaltaan. Erinomaiset käpälät. Hyvässä turkissa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, mutta 
sivulta positiivisen tasapainoisella askeltyönnöllä.  
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia JUN EH, JUK 3 
Large sized masculine male. Has an excellent head. Slightly undershot. A little short in neck. Has a well balanced body. Topline 
slightly roached. Correct tailset. Very good front and rear angulations. He moves well. 
Isokokoinen, maskuliininen uros. Erinomainen pää. Hieman alapurentaa. Hieman lyhyt kaula. Hyvin tasapainoinen runko. 
Hieman kaareva yllinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva JUN ERI, JUK1, SA, VARASERT 
Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet ja luusto. Erinomainen pää ja ilme. Oikea purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. 
Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. Kintereet voisivat olla vahvemmat. Erinomainen sivuliike ja karva. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  NUO ERI, NUK 3 
Hyvä koko. Urosmainen pää. Oikeat korvat. Tummat silmät. Oikea ilme. Suora, vahva selkä. Oiken hännänkiinnitys. Saisi olla 
enemmän eturintaa. Oikeat kulmaukset. Oikea temperamentti. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu vähän ahtaasti takaa. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   NUO EH 2 
Käsiteltävissä 
Masculine head and ex    Well defined chin. Good bite. Nice eye. Good earset. Little straight in shoulder. Good spring of 
ribcage. Would slightly shorter in loin. A little high on leg, which destroys his balance. Would like more front action. Moves ok 
behind. Front action would be tighter.  
Urosmainen pää ja ilme. Hyvin muotoutunut leuka. Hyvä purenta. Kivat silmät. Hyvä korvien kiinnitys. Hieman suorat lavat. 
Hyvä rintakehän muoto. Voisi olla hieman lyhyempi lantio. Hieman korkearaajainen, mikä tuhoaa tasapainon. Toivoisin 
enemmän etuliikettä. Liikkuu ok takaa. Etuliikkeet voisivat olla tiiviimmät.  
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia NUO ERI, NUK 2, SA 
17 months. Correct type. Beautiful head. Correct bite. Good eye. Well set ears and tail. Well size and proportions. Good 
substance. Quality coat. Live in movement. Well presented. 
17 kuukautta. Oikea tyyppi. Kaunis pää. Oikea purenta. Hyvät silmät. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, NUO ERI NUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
18 months. Correct head and ears. Dark eyes. A little bit too much undershot bite. Excellent in chest. Correct backline. Good movement. 
Needs more training. 
18 kuukautta. Oikeanlainen pää ja korvat. Tummat silmät. Hieman vahva alapurenta. Erinomainen rinta. Oikeanlainen selkälinja. Hyvät 
liikkeet. Tarvitsee enemmän harjoitusta. 
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Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    NUO ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Almost 18 months old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. 
Correct tail set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
Lähes 18 kuukautta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea 
hännän kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen NUO EH, NUK 2H 
yvänkokoinen, reippasti esiintyvä, nuori uros. Kuonon tulee vahvistua. Aavistuksen matala-asentoiset korvat. Hieman pystyt 
lavat. Pitkä lanne. Oikea-asentoinen häntä. Hyvälaatuinen turkki. Voisi liikkua hieman pidemmällä askeleella. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good type and substance. Lovely head and expression. Good open nostrils. Good open mouth. Good neck 
and topline. Well angulated front and rear. Well developed body. Good coat. Moves freely. A bit narrow behind. Excellent 
temperament. 
Maskuliininen, hyväntyyppinen ja hyvärakenteinen uros. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvät avoimet sieraimet. Hyvä avoin suu. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä turkki. Liikkuu vapaasti. Hieman 
kapeasti takaa. Erinomainen luonne. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska NUO EH 1 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine head, good bite. Well sized ears and eyes. Good neck. Strong topline. Roaching the topline when he is moving and 
stands. Well angulated. Good bones and feet. Moves well. Acceptable coat, would like a more typically silky. 
Maskuliininen pää, hyvä purenta. Hyvänkokoiset korvat ja silmät. Hyvä kaula. Vahva ylälinja. Köyristää ylälinjaa kun hän on 
liikkeessä ja seisoo. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hyvin. Hyväksyttävä turkki, haluaisin tyypillisemmän 
silkkisen. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP 
Käsiteltävissä 
19 mths. Good type & size Nice head & expression. Good body & angulation. Moves well behind, close behind. Enough coat. 
Nice temperament.  
19 kk. Hyvä tyyppi ja koko. Kiva pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, ahtaasti takaa. Riittävästi turkkia. 
Kiva luonne.  
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  NUO ERI 1 SA PU 4  
Nice young dog. Good type. Very nice head. Big dark eyes, good expression. Good underjaw. Good placed ears. Good topline. 
Good forechest. Very good angulations. Good muscle. Very nice coat. A little juvenial in mevement. Nice temperament.  
Kiva nuori uros. Hyvä tyyppi. Erittäin kiva pää. Isot, tummat silmät, hyvä ilme. Hyvä alaleuka. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä 
ylälinja. Hyvä eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä lihaksisto.  Erittäin kiva turkki. Hieman lapselliset liikkeet. Kiva luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI, NUK4 
Maskulin hane med fina proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron med fina fransar. Välformade, mörka ögon. Fint 
nosparti och haka. Bra överlinje och fin svans. Bra kropp och vinklar. Fina tassar. Rör sig med fin raskhet och resning. Vacker 
päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat, joissa hyvät hapsut. 
Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. Hyvä ylälinja ja hyvä häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät 
käpälät. Liikkuu hyvällä reippaudella ja ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, NUO H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävät mittasuhteet, hieman korkearaajainen, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää. Kauniit tummat silmät, nenävekki 
häiritsee. Hyvä kaula, riittävä eturinta, varsin niukat etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä, takakulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat. Askel saisi olla tehokkaampi, liikkeessä melko litteä häntä. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, NUO EH, NUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
23 kk. Hyvät uroksen mittasuhteet. Hyvä kallo, korvat ja purenta. Pyöreät silmät. Voimakas rintakehä ja raajat. Tasapainoiset 
kulmaukset. Melko korkea kinner. Hyvä häntä. Runsas turkki, joka laadultaan turhan karkea. Ahtaat takaliikkeet. Sisäkierteiset 
etuliikkeet. Askelpituus hyvä. 
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Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   NUO ERI 2 
Good head & eye shape, moderate neck, good shoulders, good hare feeth, nice body. Well muscled quaters. Movement is 
sound and positive.  
Hyvä pää ja silmien malli, kohtuullinen kaula, hyvät lavat, hyvät jäniksentassut. Kiva runko. Hyvät lihaksikkaat kulmaukset. 
Liikkuu tasapainoisesti ja varmasti.  
 
TASHI-GONG HARD CANDY 41259/09 narttu 
i.Mow-Zow Charlie Chaplin e.Bio-Bio’s Highlight For Tashi-Gong 
Kasv. Huhtinen Katriina, Kurkimäki  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Feminine head. Correct bite. Short muzzle. A bit too big round eyes. Too strong stop. Straight but a bit weak back. Good 
angulation behind. Moves well. Weak on carpal joint. 
Feminiininen pää. Oikea purenta. Lyhyt kuono. Hieman liian suuret pyöreät silmät. Liian voimakas otsapenger. Suora mutta 
heikko selkä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Heikot ranteet. 
 
TASHI-GONG HEART OF MINE 23685/13 narttu 
i. Sommerlyst's I-Co-Legs Diki  e. Tashi-Gong Hello Kitty 
Kasv. Huhtinen Katriina, Räsälä  
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  AVO ERI, AVK 1, SA, PN 2, VARASERT 
Hyvätyyppinen, keskikokoinen narttu. Kaunis, narttumainen pää. Tummat silmät. Oikea ilme. Vahva, suora, vähän lyhyt selkä. 
Vahva luusto. Oikeat käpälät. Oikea karvanlaatu. Liikkuu erittäin vauhdikkaasti, hyvällä askeleella. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   AVO ERI 2  
Käsiteltävissä 
Feminine head & expression. Wonderful eye. Chin in defined, underjaw is little too narrow to me. Good forechest. Angulation 
good. Good ribcage. Well ribbed back. Angulation good behind. Moves soundly behind. Would like little more reach in front 
action. Well presented and handled.  
Feminiininen pää ja ilme. Ihanat silmät. Leuka on hyvän mallinen, mutta alaleuka on hieman kapea minulle. Hyvä eturinta. 
Hyvät kulmaukset. Hyvä rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu oikein takaa. Haluaisin hieman 
enemmän ulottuvuutta etuliikkeisiin. Hyvin esitetty ja käsitelty.  
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä pää ja ilme. Hieman pitkä ja kapea alaleuka. 4 alaetuhammasta. Hyvä 
eturinta. Riittävät etukulmaukset. Hyvä rungon vahvuus. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin edestä 
ja takaa. Hyvä hännän asento. Hyvä turkki ja luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen AVO ERI, AVK1, SA, PN3, SERT 
Sopusuhtainen, kaunislinjainen narttu. Tyypillinen, pieni pää ja oikea ilme. Hieman pitkä ja kapea alaleuka. Erittäin hyvä 
eturinta. Hyvät kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin edestä ja takaa. 
 
TASHI-GONG HEAVEN SENT 23684/13 uros 
i. Sommerlyst's I-Co-Legs Diki  e. Tashi-Gong Hello Kitty 
Kasv. Huhtinen Katriina, Räsälä  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, NUO-EH, NUK-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Maskuliininen riittävä luustoinen uros. Saisi olla voimakkaammin kulmautunut etuosaltaan. Riittävät takakulmaukset. Rullalle 
kiertyvä häntä. Hyvä kallo ja korvat. Tummat silmät. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja alaleuka leveämpi. Liikkeessä löysä 
etuosaltaan. Ylälinja saa kiinteytyä. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  AVO ERI, AVK 1, SA 
Hyvä koko ja tyyppi. Oikea kallo. Lyhyt, vahva kuono ja alaleuka. Suora selkä. Oikeat hännänkiinnitys, kulmaukset, käpälät ja 
karvanlaatu. Liikkuu reippaasti, hyvin takaa mutta vähän löysästi edestä. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO ERI, AVK 1, SA, PU 3, SERT 
2 vuotias, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Kaunisilmeinen pää. Hyvät silmät. Oikea purenta, mutta 
hammarivi saisi olla tasaisempi. Hyvä kaula ja eturinta. Tilava runko. Hyvät, tasapainoiset kulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys. 
Hyvälaatuinen, kaunis turkki. Hyvät koristekarvat. Häntä hieman tiukasti selällä. Liikkuu tasapainoisesti. Miellyttävä käytös. 
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Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, AVO ERI, AVK 1, SA, PU 1, SERT, FI MVA, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyylikäs uros, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Ei parhaimmassa turkissa tänään, mutta kauniit 
ääriviivat. Hyvä pää ja ilme. Ei ihan täydellinen purenta. Hyvä eturinta. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä rungon vahvuus. 
Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Selkä saa vielä vakiintua. Hieman litteä häntä. Hyvä luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK1, SA, PU1, VSP 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, hyvin rakentunut uros. Kauniisti asettuneet korvat. Tyypillinen ilme. Hyvä täyteläinen kuono-
osa. Hieman pitkä alaleuka ja alapurenta. Hyvä ylälinja. Oikea-asentoiset raajat. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa ja 
edestä. Kaunis karvapeite. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, VAL ERI VAK2 SA PU4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Good size and shape. Lovely balanced head with nice eye and expression. Good lift to ears. Excellent muzzle and 
chin. Excellent front, good bone and feet. Lovely reach of neck. Excellent neck and tailplacement. Excellent rib cage. Good 
angulation front and rear. He has balanced side cage, could be cleaner coming. 
2 vuotta. Hyvä koko ja muoto. Ihana tasapainoinen pää hienoilla silmillä ja ilmeellä. Hyvä korvien kohotus. Erinomainen kuono 
ja leuka. Erinomainen edestä, hyvä luusto ja jalat. Ihana kaulan pituus. Erinomainen kaula ja hännän kiinnitys. Erinomainen 
rintakehä. Hyvät kulmaukset edestä ja takaosasta. Tasapainoinen sivulta, voisi olla puhtaampi etuliike.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 4 
Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja kaula. Kyynärpäät saisi olla rungonmyötäisemmät. Hieman pehmeät 
välikämmenet. Tiivis runko. Hyvä hännänkiinnitys. Riittävät takakulmaukset. Kokoon nähden riittävä luusto. Liikkuu ahtaasti 
takaa, astuu ristiin edestä. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, VSP 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla selvempi. Hyvä 
runko ja luusto. Erinomainen takaosa ja hännänkiinnitys. Hyvä, silkkinen karva. Tasapainoiset liikkeet ja hyvä ryhti. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Maskulin hane med bra proportioner. Välformad skalle. Väl ansätta öron med fina fransar. Mycket vackra, mörka, välformade 
ögon. Lite svagt stop. Tillräcklig haka. Bra svans, kropp och vinklar. Mycket fina tassat med fransar. Fin päls. Rör sig med fin 
raskhet. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin kiinnittynet korvat, joissa hyvät hapsut. Erittäin 
kauniit, tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hieman heikko otsapenger. Riittävä alaleuka. Hyvä häntä, runko ja kulmaukset. 
Erittäin hyvät käpälät ja hapsut. Hyvä turkki. Liikkuu hyvällä reippaudella. 
 
TASHI-GONG HELLO KITTY 41258/09 narttu 
i.Mow-Zow Charlie Chaplin e.Bio-Bio’s Highlight For Tashi-Gong 
Kasv. Huhtinen Katriina, Kurkimäki  
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 2 SA PN 3 VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good size. Good small expressive head. Correct bite. Good neck and shoulders. A bit out in elbows. Well 
developed body. Good hind quarters. Hare feet. Good coat and condition. Moves and shows well. 
Feminiininen, hyvänkokoinen narttu. Hyvä pieni ilmeikäs pää. Oikeanlainen purenta. Hyvä kaula ja lavat. Hieman ulkonevat 
kyynärpäät. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät takakulmaukset. Jäniksenkäpälät. Hyvä turkki ja kunto. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska VAL ERI 2 SA PN 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head. Acceptable bite. Good pigmentation. Well placed ears. Good topline. Well angulated. Good body, bones and feet. 
Moves well when she wants to. Good coat. 
Hyvä pää. Hyväksyttävä purenta. Hyvä pigmentti. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko, 
luusto ja käpälät. Liikkuu halutessaan hyvin. Hyvä turkki. 
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TASHI-GONG HERMOINE 50595/13 
i. Sommerlyst's I-Co-Legs Diki e. Tashi-Gong Herself 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Medium strong. Correct head. Correct ears. Good coat. Correct movement. 
Keskiraskas. Hyvä pää. Oikeanlaiset korvat. Hyvä turkki. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  NUO EH 
19 kk. Erinomainen koko. Tällähetkellä hieman takakorkea. Lupaava, narttumainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Tummat 
silmät. Melko voimakas alapurenta ja alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. 
Hyvä karva ja häntä. Takaraajan liike jää rungon alle. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen NUO ERI, NUK 2, SA, PN 3, VARASERT 
Hyvänkokoinen, hieman pönäkässä kunnossa esitetty, ryhdikäs, nuori narttu. Kaunis, oikeamuotoinen pää. Hyväasentoiset 
korvat. Tasapainoiset kulmaukset ja oikeat mittasuhteet. Hyväasentoinen häntä. Kaunis, oikealaatuinen turkki. Hieman 
jäykkyyttä takaliikkeissä. 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen NUO EH 
Aavistuksen matalaraajainen narttu. Kuono saisi olla hieman pidempi. Hyvin kulmautunut edestä. Pehmeät välikämmenet. 
Hyvä runko ja häntä. Takaosa saisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä. Kaunis turkki. Viehättävä luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO ERI 
Mycket god typ och helhet. Ultrafeminin tik. Bra storlek. Litet söt huvud. Välburna öron med behäng. Mörka ögon. Bra bett och 
pigment. Vacker hals. Bra rygg och svans. Utmärkt front. Tillräcklig kropp. Goda vinklar. Utmärkta tassar med vackra 
penselhår. Välgående. Utmärkt päls. Välvisat. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Hyvä koko. Pieni, suloinen pää. Hyvin kannetut korvat, joissa 
hapsut. Tummat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Kaunis kaula. Hyvä selkä ja häntä. Erinomainen etuosa. Riittävä runko. 
Hyvät kulmaukset. Erinomaiset käpälät, joissa kauniit hapsut. Liikkuu hyvin. Erinomainen turkki. Hyvin esitetty. Erinomainen 
luonne. 
 
TASHI-GONG HIGHLIGHT 23686/13 narttu 
i. Sommerlyst's I-Co-Legs Diki e. Tashi-Gong Hello Kitty 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  AVO EH 
Excellent size. Very feminine. Well domed skull. Longish under jaw. Showing tongue. Lovely neck and topline. Enough chest. 
Very well angulated. Nice movement. Excellent coat. 
Erinomainen koko. Hyvin feminiininen. Hyvin kaareva kallo. Pitkähkö alaleuka. Kieli näkyy. Ihana kaula ja ylälinja. Riittävä rinta. 
Erittäin hyvin kulmautu nut. Hyvät liikkeet. Erinomainen turkki. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   AVO EH 
Käsiteltävissä 
Feminine head & expression. Lovely eye. Well defined chin. Would like little more balance in front. Well ribbed back. Good 
ribcage. Angulation behind ok. Moves little close behind. Topline could be better when standing and moveing. Front action little 
loose. Well presented and handled.  
Feminiininen pää ja ilme. Ihanat silmät. Hyvin muotoutunut leuka. Toivoisin hieman enemmän tasapainoa etuosaan. Hyvä 
rintakehän pituus. Hyvä rintakehä. Takakulmaukset ok. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Ylälinja voisi olla parempi seistessä ja 
liikkeessä. Etuliike hieman löysä. Hyvin esitetty ja käsitelty.  
 
TASHI-GONG ICE PRINCESS 20754/12 narttu 
i. Mäntykartanon Erasmus e. Tashi-Gong Imagine  
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen VAL-EH, VAK-2 
Rodunomainen lähestyessä 
Iso, pitkärunkoinen narttu, myös hieman korkeajalkainen. Hyvä pää. Alas kiinnittyneet isot korvat. Tummat silmät. Hyvä 
alaleuka mutta epätasainen etuhammasrivi. Erinomainen eturinta. Hyvä lapakulmaus. Samoin takakulmaukset. Hyvä 
hännänkiinnitys ja tuuhea häntätöyhtö. Lyhyessä karvassa tänään. 
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Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Could be shorter in length, nice, feminine looking bithch, good front, topline, body, correct angulation, quite sound in 
movement.  
Voisi olla hieman lyhyempi pituus suunnassa, kiva, feminiiniseltä näyttävä narttu, hyvä etuosa, ylälinja, runko, oikeat 
kulmaukset, aika oikeat liikkeet.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Stram välbyggd tik. Ganska bra huvud. Bra käkar, utmärkt pigment. Bär huvudet väl med lagom hals. Stram rygg. Utmärkta 
långa tassar. Vacker svans, bra höjd. Rör sig med stil och värdighet. 
Tiukka hyvin rakentunut narttu. Aika hyvä pää. Hyvät leuat, erinomainen pigmentti. Kantaa päänsä hyvin sopivalla kaulalla. 
Tiukka selkä. Erinomaiset pitkät käpälät. Kaunis häntä hyvällä korkeudella. Liikkuu tyylillä ja arvokkuudella. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL EH  
Nice little bitch of good type. Good muzzle lacking cushioning. Teeth showing today. Nice chest. A little close in front. Good 
topline. Nice angulations. Moved well behing toeing in front.  
Kiva hyvän tyyppinen pieni narttu. Hyvä kuono, mutta täytettä puuttuu. Näyttää hampaita tänään. Kiva rinta. Hieman ahdas 
edestä. Hyvä ylälinja. Kivat kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa, varvasahtaasti edestä.  
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  VAL ERI 2 SA 
Feminine with a good body. Acceptable lenght. Well balanced head with excellent muzzle. Good eyes and ears. Well carried 
neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear. Good bones and feet. Free mover. Good coat.  
Feminiinien hyvällä rungolla. Hyväksyttävä pituus. Hyvin tasapainoinen pää erinomaisella  kuonolla. Hyvät silmät ja korvat. 
Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja tassut. Vapaat liikkeet. Hyvä 
turkki.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Voimakas narttu, jolla hyvä pää ja ilme. Hyvä selkä ja rintakehä. Hyvät raajat ja liikkeet. Kauniissa turkissa. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VAL ERI 3 SA 
Käsiteltävissä 
Good proportions. Excellent expression. Dark eyes. Good pigmentation. Good length of neck. Could have more rear 
angulation. Well carried tail. Good coat. Free movement. Good character.  
Hyvät mittasuhteet. Erinomainen ilme. Tummat silmät. Hyvä pigmentti. Hyvä kaulan pituus. Voisi olla enemmän 
takakulmauksia. Hyvin kannettu häntä. Hyvä turkki. Vapaat liikkeet. Hyvä luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Utmärkt typ och helhet. Elegant tik. Rejäl. Ger ett lång sträckt intryck. Prydlig huvud. Välburna öron. Bra bett och pigment. 
Vacker hals. Lång länd. Bra kropp. Goda vinklar. Välutvecklad förebröst. Bra tassar. Päls ej i full blom. Mycket välgående. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Elegantti narttu. Reilu. Antaa pitkän vaikutelman. Viehättävä pää. Hyvin kannetut korvat. 
Hyvä purenta ja pigmentti. Kaunis kaula. Pitkä lanne. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvät käpälät. 
Ei täydessä turkissa. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
TASHI-GONG MAGIC FOR KIRANMAYS 56806/11 narttu 
i Mango’s Nightwish e Tashi-Gong My Song 
kasv Huhtinen Katriina, Räsälä 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI AVK 2 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Exc. earset. Lovely oval eye. Excellent mouth and chin. Up to size.  Lovely 
neck and topline. Excellent front assembly. Would prefer her fraction shorter. Coming into coat. Moves well when settled. Good 
temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinom. korvien sijainti. Ihastuttavat ovaalit silmät. Erinomainen suu 
ja alaleuka. Koon ylärajoilla. Ihastuttava kaula ja ylälinja. Erinomainen edestä kokonaisuutena. Toivoisin aavistuksen 
lyhyemmäksi. Turkki tulossa. Liikkuu hyvin asetuttuaan. Hyvä luonne.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 
Tik med fin silhuett. Vackert huvud. Välansatta öron. Välpigmenterad. Fem insessiver i underkäke. Lite brant hals. Stram rygg. 
Bra höjd på svansen, långa tassar. Rör sig med bra steg från sidan. Välvisad. 
Narttu kauniilla silhuettilla. Kaunis pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä pigmentti. 5  etuhammasta alaleuassa. Hieman jyrkkä 
kaula. tiukka selkä. Hyvä hännän korkeus, pitkät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella sivusta. Hyvin esitetty. 
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Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions. A little heavy in skull. Good ears. Good forechest and topline. Good length of leg, but a little long in body 
and carrying a little too much weight. Nice amount of coat but texture could be better. Nice type, but would prefer her a little 
more elegant. 
Hyvät mittasuhteet. Hieman raskas kallo. Hyvät korvat. Hyvä eturinta ja ylälinja. Hyvä jalkojen pituus, mutta hieman pitkä runko 
ja ylipainoinen. Hyvä turkin määrä, mutta laatu voisi olla parempi. Hyvää tyyppiä, voisi olla elegantimpi. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kauniisti esiintyvä linjakas narttu. Hyvä pää, kaula ja selkä. Hyvä eturinta. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 4 
Käsiteltävissä 
Good size. Well placed dark eyes. Good ear carriage. Could have less stop. Straight back. Could be shorter in loin. Good 
angulation. Good forechest. Excellent coat. Moves freely. Good character.  
Hyvä koko. Hyvin asettuneet tummat silmät. Hyvä korvien kanto. Voisi olla vähemmän otsapengertä. Suora selkä. Lantio voisi 
olla lyhyempi. Hyvät kulmaukset. Hyvä eturinta. Hyvä turkki. Liikkuu vapaasti. Hyvä luonne.  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland    AVO ERI 1 SA 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Sweet expression. Good strength in foreface. Good scull. Well set ears. Nicely developed forechest. 
Good neck & topline. Well set tail. Good angulation behind. Clean action in front & behind. Very free mover. Lovely picture 
standing. In good coat.  
Erinomainen rotutyyppi. Suloinen ilme. Hyvä kuonon vahvuus. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Hyvin kehittynyt eturinta. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvät takakulmaukset. Puhtaat etu- ja takaliikkeet. Erittäin vapaat liikkeet. Ihana 
sivukuva seistessä. Hyvässä turkissa.  
 
TASHI-GONG MAGIC TOUCH FI56807/11 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Tashi-Gong My Mind 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO ERI, AVK 3 
3 vuotias, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, hyvät silmät. Melko voimakas alapurenta. Ryhdikäs 
kaula. Etuosa voisi olla parempi, kulmaukset ja eturinta selvempi. Hyvä runko, selkä ja häntä. Hyvä takaosa. Hyvälaatuinen 
karva. Hyvät tassut ja varvaskarvat. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, hyvin edestä. Miellyttävä käytös. Hieman vaaleat silmät. 
 
TASHI-GONG MAKE UP 29648/10 narttu  
i.Shibazhan Thymus e.Tashi-Gong My Mind 
Kasv. Huhtinen Katriina, Kurkimäki  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Well shape skull, good earset. Eyes set a little wide a part but good shape. Good mouth and 
chin. Would prefer a little more neck.  Excellent front assembly. A little long in loin. Good feet. Not totally happy today. Moves 
well when settled. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo, hyvä korvien sijainti. Silmät sijaitsevat hieman etäällä toisistaan, 
mutta ovat muodoltaan hyvät.  Hyvä suu ja alaleuka. Toivoisin hieman enemmän kaulaa. Erinomainen edestä kokonaisuutena. 
Hieman pitkä lanne. Hyvät käpälät. Ei täysin onnellinen tänään. Liikkuu hyvin asetuttuaan. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Nätt och feminin. Utmärkta proportioner. Litet, feminint huvud. Något runda ögon. Vinternäsa. Litet tunn hals. Välkroppad. 
Välvinklad. Fina tassar. Pigga rörelser. Utmärkt päls. Trevligt temperament. 
Sievä ja feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Pieni, feminiininen pää. Hieman pyöreät silmät. Talvikirsu. Hieman laiha kaula. 
Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Reippaat liikkeet. Erinomainen turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti AVO ERI 2 SA 
Very showy little bich. Very type. Good head & expression. Well balanced. Lovely eye. Ears carride well. Good chest. Very nice 
front. Neck a little long. Good topline. Good angulation. Tail carried well. 
Erittäin näyttävä pieni narttu. Ihana tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Hyvin tasapainoinen. Ihanat silmät. Kantaa korvat hyvin. Hyvä 
rinta. Erittäin kiva etuosa. Hieman pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. Kantaa häntänsä hyvin.  
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TASHI-GONG MASKED MAN 29647/10 uros 
i.Shibazhan Thymus e.Tashi-Gong My Mind 
Kasv. Huhtinen Katriina, Räsälä 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Aavistuksen pitkät mittasuhteet urokseksi. Melko voimakas kallo ja otsapenger. Pyöreähköt silmät. Hieman alhaalle 
kiinnittyneet korvat. Purenta ok. Sopiva rintakehän vahvuus. Hyvät käpälät. Hieman pitkä lanne. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä 
turkki ja häntä. Ahtaat takaliikkeet. Askelpituus hyvä 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL EH 
Strong head, round in eyes, mouth is ok, would like tighter elbows. Nice body, a little strigh in stifle. Sound going away, moves 
wide in front. Steady side action.  
Vahva pää, pyöreät silmät, suu ok, voisi olla tiiviimmät kyynärpäät. Kiva runko, hieman ??+ Likkuu tasapainoisesti takaa, 
levästi edestä. Vakaat sivuliikkeet.  
 
TASHI-GONG MISS MIRACLE 12022/12 narttu 
i. Tashi-Gong Hullabaloo e. Tashi-Gong Make Up  
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Would prefer a slightly smaller skull. Excellent earset, good eye shape, mouth and chin.  
Good front assembly. Carriaging topline a little high. Good tailset. Would prefer a little more rear angulation. Unsettled today 
and holding shape in move . Coming in to good coat.  
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Toivoisin hiukan pienemmän kallon. Erinomainen korvien kiinnitys, hyvä silmien muoto, suu ja 
alaleuka.  Hyvä edestä kokonaisuutena. Köyristää hieman selkäänsä. Hyvä hännän kiinnitys. Toivoisin hieman enemmän 
takakulmauksia. Epävakaa tänään ja kantaa itsensä liikkeessä. Hyvä turkki tulossa.  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Nätt och feminint. Utmärkta proportioner. Feminint huvud och uttryck. Vinternäsa. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. 
Välvinklad. Fina tassar. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Sievä ja feminiininen. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Talvikirsu. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko. 
Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
TASHI-GONG MR MILLIONAIRE 12021/12 uros 
i. Tashi-Gong Hullabaloo e. Tashi-Gong Make Up  
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK 2, SA, PU 2, VARACA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Exc. type. Good size. Correct in front and back. Good coat. Good body muscle. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Hyvä etu- ja takaosa. Hyvä turkki. Hyvä lihaksisto. 
 
TASHI-GONG PRINCE CARL PHILIP 18945/13 uros 
i. Pekdoro's Prince Quintus e. Tashi-Gong Taboo 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good size. A bit heavy on bones. Good head and expression. Well set ears. Correct stop. Good mouth. Good 
neck and shoulders. Well developed body. Good angulation behind. Correct coat. Moves well from time to time. Good 
temperament. 
Maskuliininen hyvänkokokoinen uros. Hieman raskasluustoinen. Hyvä pää ja ilme. Hyvin asettuneet korvat. Oikeanlainen 
otsapenger. Hyvä suu. Hyvä kaula ja lavat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät kulmaukset takana. Oikeanlainen turkki. Liikkuu hyvin 
aika ajoin. Hyvä luonne. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head and excellent expression. Good bite. Wellplaced ears and eyes. Strong topline and correct tailset. Well angulated. 
Good depth of chest. Good coat. He won´t walk correct. 
Hyvä pää ja erinomainen ilme. Hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Vahva ylälinja ja oikea hännänkiinnitys.Hyvin 
kulmautunut. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä turkki. Hän ei kävele oikein. 
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TASHI-GONG REMEMBER ME TUULING 59579/12 narttu 
i. Kiiramanna Alexander e. Tuuling Ris Madde 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shaped skull. Excellent earset. Well shape eye. Excellent mouth and chin. A little over 
cushioned in muzzle. Good balance for size. Excellent neck and topline. Outline could be fraction longer. Exc. tailset.  Lovely 
coat. A little loose in front but profile mover.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti. Hyvän muotoiset silmät. Erinomainen 
suu ja alaleuka.  Hieman liian täyteläinen kuono. Hyvä  tasapaino kokoon nähden. Hyvä kaula ja ylälinja. Ääriviivoiltaan voisi 
olla aavistuksen pitempi.  Erinomainen hännän kiinnitys. Ihastuttava turkki. Hieman löysä edestä, mutta profiililiikkuja.  
 
TASHI-GONG SENSATION FI10006/10 narttu 
i. Bio Bios Hidden Dragon e. Tuuling Chan Zayenne 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO ERI, AVK 1, SA, PN 1, SERT, FI MVA,ROP 
Erinomaista rotutyyppiä oleva, kaunislinjainen narttu. Ihastuttava pää rodunomaisine yksityiskohtineen. Upea ylälinja. Hyvä 
runko- ja raajaluusto. Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Puhutteleva kokonaisuus. 
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Nätt huvud. Bra ögon & öron & noskuddar. Utmärkt förbröst, front & så vackra tassar. 
Utmärkt hals & skuldra, dock lite rak i överarmen. Bra bröstkorgs djup & längd. Utmärkt vinklad bak. Långa rörelser, utmärkt 
attityd. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Sievä pää. Hyvät silmät, korvat ja kuono pehmusteet. Erinomainen eturinta, etuosa 
ja niin kauniit käpälät. Erinomainen kaula ja lapa kuitenkin hieman suora olkavarsi. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. 
Erinomaiset takakulmaukset. Pitkät liikkeet, erinomainen asenne. 
 
TASHI-GONG SERPENTINE FI10005/10 narttu 
i. Bio Bios Hidden Dragon e. Tuuling Chan Zayenne 
kasv. Katriina Huhtinen, Räsälä 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO ERI 2 
Käsiteltävissä 
Nice size. Good body proportions. Excellent coat quality. Feminine head. Dark well-placed eye. Oriental expression. Good 
cushioning in foreface. Typical ear. Excellent typical front. Good legs, typical feet. Good ribs. Short loin. Hind could be stronger. 
Excellent tailset and carriage. Moves typical. 
Kiva koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin laatu. Feminiininen pää. Tummat silmät hyvällä paikalla. Itämainen 
ilme. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Tyypilliset korvat. Erinomainen, tyypillinen etuosa. Hyvät jalat, tyypilliset tassut. Hyvät 
kylkiluut. Lyhyt lantio. Takaosa voisi olla vahvempi. Erinomainen hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu tyypillisesti.  
 
TASHI-GONG TANGO 39340/09 uros 
i.Glishanna Thackray Binks e.Tashi-Gong Tazzia 
Kasv. Huhtinen Katriina, Räsälä 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 v. Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kallo, korvat ja silmät. Oikea purenta. Muuten hyvä rintakehä, mutta lyhyt. Hyvät kulmaukset 
edestä, takana hieman niukat. Hyvä turkki ja häntä. Voimakkaat sisäkierteiset etuliikkeet. Liikkuu jäykästi takaa. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL H 
Little too strong in head for me. Round in eye. Shoulder could be better. Rib cage is in correct ?? quoters. Moving away 
cowhocked, and toes in coming towards. Side action ok.  
Himeman liian vahva pää minusta. Pyöreät silmät. Lavat voisivat olla paremmat. Rintakehä on   ???? Liikkuu länkisäärisesti 
takaa, varvasahtaasti edestä. Sivuliike ok.  
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THAMIRE’S MURSHKA 43837/12 uros 
i. Misschiefin Yaffa Chaim e. Racconto Uptown Girl 
kasv. Riitta Vänni 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Skull is broad, needs more oval eye, and better set bite, needs better reach of neck, front ok, hindquarters could be better let 
down in hocks, tailset is fine. Doesn't move with any purpose.  
Leveä kallo, tarvitisee ovaalimmat silmät ja paremman purennan, tarvitsee paremman kaulan ulottuvuuden. Etuosa ok, 
takakulmaukset voisi olla kintereistä alempana, hännän kiinnitys on hyvä. Liikkuu ilman mitään tarkoitusta.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Particolor uros, jolla kaunis väritys. Sopivan kokoinen pää. Silmät aavistuksen pyöreät ja näyttää silmävalkuaista. Kaunis 
kuono-osa. Saisi olla viistommat lavat ja kauniimpi niskalinja. Hyvä runko ja häntä. Sopiva raajaluusto. Liikkuu epävakaasti 
edestä ja takaa sekä menettää liikkeessä ryhtinsä. Miellyttävä luonne. 
 
TIB-SAK BELINDA 24743/14 narttu 
i. Kiiramanna Henrik e. Mow-Zow Just-iina 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-ERI, JUK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Lavat voisivat olla viistommat. Hyvä rintalasta ja rintakehän pituus. Riittävästi kulmautunut 
takaa. Hyvä kallo. Tummat silmät. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hieman luisu lantio ja siksi 
taka-askel jää hieman vaatimattomammaksi. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, miellyttävä pää ja ilme. Vahva alaleuka, joka voisi olla hivenen 
leveämpi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luustovahvuus ja runko. Liikkuu 
hyvin sivulta ja takaa, aavistuksen löysästi edestä. Riittävä karvapeite, kauniit hapsut. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO H 
Mycket god typ och helhet. Ultrafeminin tik. Söt huvud. Välburna öron. Fina behäng. Mörka ögon. Bra bett och pigment. Kort 
hals. Framskjuten skuldra. Ostabil rygg. Låg ansatt svans. Lösa armbågar. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Utmärkt 
pälskvalitet. Rör sig trippigt med kort steglängd. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Suloinen pää. Hyvin kannetut korvat. Hyvät hapsut. Tummat 
silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Lyhyt kaula. Etuasentoinen lapa. Epävakaa selkä. Alas kiinnittynyt häntä. Löysät kyynärpäät. 
Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu sipsuttaen ja lyhyellä askelpituudella. 
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
TIB-SAK CAITLIN 28606/14 narttu 
i. Kiiramanna Tru Finn e. Kiiramanna Milli Menninkäinen 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, turhan neliömäinen narttu. Viehättävä pää ja ilme. Kauniit silmät. Ihana musta pigmentti, reilu alapurenta ja 
taipumusta näyttää kieltä. Suora ylälinja, hyvä hännänkiinnitys. Riittävä eturinta, pysty lapa. Sopivasti kulmautunut takaa. 
Riittävä raajaluusto. Kokoon nähden vankka runko. Liikkuu sivulta ja takaa hyvin, edestä turhan leveästi. Karvapeite ei 
parhaassa kunnossa. 
 
TIB-SAK DAMIAN 28602/14 uros 
i. Kiiramanna Tru Finn e. Tib-Sak Annastiina 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN H, 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Sopivan kokoinen kallo. Silmät voisivat olla tummemmat. Oikea purenta, 
mutta alaleuka voisi olla leveämpi. 4 hammasta. Seistessä hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Pysty lapa. Hyvin kulmautunut 
takaa, hyvä raajaluusto ja runko. Hyvä karvapeite hapsuineen. Kovin levoton ja hermostunut esiintyminen, tarvitsee 
kehäharjoitusta. 
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TIB-SAK EMMA-LOTTA 46467/14 
i. Kiiramanna Tru Finn e. Mow-Zow Just-Iina 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin viehättävä, mittasuhteiltaan oikea pieni juniori neiti. Kerrassaan viehkeä pää, kauniit tummat silmät. Hieno musta 
pigmentti. Feminiininen itsetietoinen ilme. Vahva alaleuka, hieman pitkä purenta. Upea ylälinja ja hännänkiinnitys. Ikään 
nähden riittävä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan, ryhdikkäästi ja rodulle 
tyypillisellä asenteella. Lupaava karvapeite. Todella viehättävä kokonaisuus. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI 
Mycket god typ och helhet. Ultrafeminin tik. Kunde vara mer upp på benen. Litet rund skalle. Mörka ögon. Litet trång käke. 
Utmärkt pigment. Bra hals och rygg. Välburen svans. Bra kropp. Goda vinklar. Utmärkt pälskvalitet. Fina tassar. Välgående. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu. Voisi olla korkearaajaisempi. Hieman pyöreä kallo. Tummat silmät. 
Hieman kapea alaleuka. Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. 
Erinomainen turkinlaatu. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
TIB-SAK GABRIELLA 10067/15 narttu 
i. Dedicated To The Time Is Flying e. Kiiramanna Alexi 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, rotutyypilliset mittasuhteet omaava narttupentu. Hyvä kallo, aavistuksen kookkaat korvat. Kaunis kuono, 
hyvä purenta. Syvän alaleuan tuoma kaunis ilme. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Ikäisekseen vahva runko, sopiva 
raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu iälle tyypillisesti, ryhdikkäästi ja reippaasti. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk vanha, sopusuhtainen, terverakenteinen. Hyvin kaunis ilme. Erinomaiset ääriviivat. Kaunis raajaluusto, kulmaukset. 
Lupaava juniori. Kaipaa käsittelytottumusta. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk. Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla oikea luuston vahvuus. Kaunis kaula, hyvä hännän asento. Hieman alas 
kiinnittyneet korvat. Sopivasti kulmautunut. Liikkuu hyvin joka suunnasta silloin kun haluaa. Karvapeite ei parhaimmillaan. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra skalle. Välburna litet stora öron. Mörka, litet runda ögon. Tungt nospartiet. Bra bett 
och pigment. Fin överlinje. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Bra pälskvalite men ej i full blom. Välgående men kunde ha 
bättre steglängd. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvä kallo. Hyvin kannetut, hieman suuret korvat. Tummat, hieman 
pyöreät silmät. Raskas kuono-osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. 
Hyvä turkinlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Liikkuu hyvin, mutta askelpituus voisi olla parempi. Erinomainen luonne. Hyvin 
esitetty. 
 
TIB-SAK GORDON 10065/15 uros 
i. Dedicated To The Time Is Flying e. Kiiramanna Alexi 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea urospentu. Aavistuksen turhan leveä kallo, melko pienet silmät. Hyvä kuono-osa, upea 
purenta. Hyvä pigmentti. Ikäisekseen hyvä eturinta. Hyvä raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu 
hivenen löysästi edestä ja ahtaasti takaa, hyvä sivuliike. Kaunis lupaava karvapeite. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk vanha. Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori, jolla oikea ilme. Hyvin kaunis ylälinja ja rodunomainen ryhti. Sopusuhtaiset 
raajojen kulmaukset. Kaunis häntä. Liikkuu oikein, vielä pentuturkissa. Lupaava. 
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Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN EH, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk ikäinen oikeat mittasuhteet omaava sopivaluustoinen junioriuros, jolla turhan voimakas pää, varsinkin kallo-osa. 
Erinomainen hammasrivi ja hyvä leveä alaleuka. Eturinta saa vielä kehittyä. Rintakehä voisi olla pidempi. Ei tänään täydessä 
turkissa. Vielä hieman epävakaat etuliikkeet, sivuliikkeet ok. Esitetään hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI 
Maskulin hane med bra proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron med fina fransar. Aningen outfyllt nosparti. Aningen 
öppna ögon som visar vitt stundtals. Ok haka. Flott hals och överlinje. Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Fina tassar. Rör 
sig med fint, raskt steg. För dagen inte i bästa pälspresentation. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät  mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys ja hyvät hapsut. Aavistuksen 
täyttymätön kuono-osa. Aavistuksen avoimet silmät, joista näkyy hetkittäin valkoista. Ok alaleuka. Upea kaula ja ylälinja. 
Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä ja reippaalla askeleella. Turkki ei tänään 
parhaassa kunnossa. 
 
TIB-SAK GREGORY 10066/15 uros 
i. Dedicated To The Time Is Flying e. Kiiramanna Alexi 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, PEN 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea urospentu. Hyvä kallo, oikeanmuotoiset silmät, jotka hivenen pienet. Hyvät kallon 
mittasuhteet, mutta alaleuan tulisi olla voimakkaampi. Tasapurenta. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Riittävä eturinta ja 
etukulmaukset. Hyvä raajaluusto, voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu edestä vielä hieman löysästi, takaa hyvin ja 
pitkällä askeleella. Iälle tyypillinen karvapeite. 
 
TIB-SAK KARDEMUMMA 42076/02 narttu 
i.Arundina Oh Yes More Red e.Ti-Sak Scarlet 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Bra proportioner. Litet rund skalle. Lätta öron. Mörka ögon. Bra hals. Stabil rygg. 
Välburen svans. Välkroppad. Goda vinklar. Fina tassar. Bra pälskvalitet. Rör sig väl men kunde ha bättre steglängd. En 
välbevarat 13-åring. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreä kallo. Kevyet korvat. Tummat 
silmät. Hyvä kaula. Vakaa selkä. Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu 
hyvin, mutta askelpituus voisi olla parempi. Hyvin säilynyt 13-vuotias. Erinomainen luonne. 
 
TIB-SAK OFELIAN ANCELA 47402/05 narttu 
i. Toyway Kei-Kari e.Tib-Sak Ofelia 
Kasv. Vähänen Kaija ja Aronen Pia  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, VET ERI, VEK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvätyyppinen narttu, 10 vuotta. Kaunis pää & ilme. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä. Erinomainen 
runko, mutta tuppaa hieman köyristämään selkäänsä pöydällä. Hyvä häntä & kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan 
hyvin. 
 
TINKERBELL 37495/12 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e. Ziestan Tacita  
kasv. Helinä & Anu Hietanen, Helsinki 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 2 SA PN 2 SERT FI MVA 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Tik på den större sidan. Välansatta öron och utfyllt nosparti. Lagom hals. Lång bröstkorg, stabila ben. Bra vinklad fram. 
Tillräckligt fram. Vacker päls. Lite korta rörelser bak. Fin silhuett. 
Isomman puoleinen narttu. Hyvin asettuneet korvat ja täyteläinen kuon- osa. Sopiva kaula. Pitkä rintakehä, vakaat raajat. 
Hyvät ja riittävät kulmaukset edessä. Kaunis turkki. Hieman lyhyet liikkeet takaa. Kaunis silhuetti. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head & expression. Blund muzzle with adegnote (?) chin. Very good forehand with moderate bone & slight bow. Well-
ribbed. Moved well. Shown in excellent coat & condition. 
Hyvä pää ja ilme. Tylppä kuono, jossa riittävä leuka. Erittäin hyvä etuosa, jossa kohtuullinen luusto & hieman kaarevuutta. 
Hyvä luusto. Liikkuu hyvin. Esitetään erinomaisessa turkissa ja kunnossa. 
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Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI 
3 years. Good show condition. Beautiful head. Well size and proportions. Good substance. Quality coat. Good front. Excellent 
in movement. Well presented. 
3 vuotta. Hyvässä näyttelykunnossa. Kaunis pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä olemus. Laadukas turkki. Hyvä etuosa. 
Erinomainen liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Over all outline ok, a little heavy in skull and ears could be a little higher set. Good expression & chin. Good topline, front & 
forechest. Could have a little more angulation in the hock. Moves a little close behind. Could have a little more reach and drive. 
Ääriviivoiltaan ok, hieman raskas kallo ja korvat voisivat olla korkeammalle asettuneet. Hyvä ilma ja alaleuka. Hyvä ylälinja, 
etuosa ja eturinta. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Liikkeessä voisi olla enemmän 
potkua ja pidemmät askeleet. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VAL ERI 2 SA 
Very good looking bitch. Very good type. Very beautiful head. Dark eyes, good expression. Very good ears. Good underjawn. 
Good topline. Very good tail. Very good angulations. Very typical front. Very good muscle. Very beautiful coat. Very good 
condition. Good moving. Nice temperament.  
Erittäin hyvältä näyttävä narttu. Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin kaunis pää. Tummat silmät, hyvä ilme. Erittäin hyvät korvat. Hyvä 
alaleuka. Hyvä ylälinja. Erittäin hyvä häntä. Erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin tyypillinen etuosa. Erittäin hyvät lihakset. Erittäin 
kaunis turkki. Erittäin hyvä kunto. Hyvät liikkeet. Kiva luonne.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VAL ERI, VAK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nice head. A bit long & weak back. Good angulations. Good movement. Good coat. 
Hyvä pää. Hieman pitkä ja heikko selkä. Hyvät kulmaukset. Hyvä liike. Hyvä turkki. 
 
TIPSN'DROPS DARIA FI38299/14 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Tipsn'Drops Thianna 
kasv. Virtanen Outi, Äijälä 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia  PEK 4 
Rodunomainen lähestyessä 
Very good type. Enough strong bones. Very good body format. At the moment looks a bit high in legs. Feminine head, good 
skull. Excellent earset. Good eyes. Must be a bit wider and stronger muzzle. Narrow size of line. Not enough big canine teeth. 
Good topline. Correct ribcage. Nice temperament, good movement. Very promising. 
Erittäin hyvä tyyppi. Riittävän vahva luusto. Erittäin hyvä rungon malli. Tällä hetkellä näyttää hieman korkearaajaiselta. 
Feminiininen pää, hyvä kallo. Erinomainen korvien kiinnitys. Hyvät silmät. Pitäisi olla hieman leveämpi ja vahvempi kuono. 
Kapea hammasrivi. Kulmahampaat eivät ole riittävän isot. Hyvä ylälinja. Oikera rintakehä. Kiva luonne, hyvät liikkeet. Erittäin 
lupaava.  
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN EH 4 
Käsiteltävissä 
Pretty head & expression. Nice eye. Would like more padding on muzzle, and more widthed underjaw. Good ears. Nice shape 
of skull. Would like more angulation in front. Exc. ribcage and well ribbed back. Angulation good behind. Needs little more 
confidence on table. Moves ok behind. Front action is little restricted.  
Sievä pää ja ilme. Kivat silmät. Toivoisin täyteläisemmän kuonon ja leveämmän alaleuan. Hyvät korvat. Kiva kallon malli. 
Toivoisin enemmän etukulmauksia. Erinomainen rintakehä ja rintakehän pituus. Hyvät takakulmaukset. Tarvitsee enemmän 
itseluottamusta pöydällä. Liikkuu ok takaa. Etuliike on hieman rajallinen. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
13 months. Excellent chin. Light wrinkle on muzzle. Eyes dark, could be cleaner. Ears well placed. Good bone, feet. Little 
unsettled on ring. Topline little soft behind withers. Tailplacement good. Needs little more ringtraining. Lovely balanced side 
move. 
13 kuukautta. Erinomainen leuka. Hieman ryppyjä kuonossa. Silmät tummat, voisi olla puhtaammat. Korvat hyvin asettuneet. 
Hyvä luusto, käpälät. Hieman levoton kehässä. Ylälinja hieman pehmeä takaa. Hännänkiinnitys hyvä. Tarvitsee hieman 
enemmän kehäharjoitusta. Hieno tasapainoinen sivuliike. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
17 months. Top size. She´s a little heavy in the body today and this shows in her movement. A little strong all through. 
17 kuukautta. Koon ylärajalla. Hän on hieman raskasrunkoinen tänään ja se näkyy liikkeessä. Hieman vahva kokonaan. 
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TIPSN'DROPS DASH FI38294/14 uros 
i. Mango's Nightwish e. Tipsn'Drops Thianna 
kasv. Virtanen Outi, Äijälä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 2 KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Good temperament. Correct in front and back. Good downline. Good balance, good movement. Very 
promising. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä temperamentti. Hyvä etu- ja takaosa. Hyvä alalinja. Tasapainoinen, hyvät liikkeet. Erittäin lupaava. 
 
Parkano 31.1.2015, Maija Mäkinen,  PEN 2, KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
8 kk, tässä kehitysvaiheessa ilmavan vaikutelman antava urosmainen pentu, joka toivottavasti ei enää kasva korkeutta. Hyvä 
pieni pää, mutta kuono-osa voisi olla hieman leveämpi. Isot kulmahampaat, mutta purenta kesken. Hyvä kaulanasento, hyvin 
kulmautunut takaa. Rintakehä voisi olla hieman pidempi suhteessa lantioon. Hyvät käpälät, häntä ja karvanlaatu. Kevyet 
rodunomaiset liikkeet. Esiintyy reippaasti lattialla. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen PEK 1 
Rodunomainen lähestyessä 
Kookas, korkeajalkainen nuori uros, ei kuitenkaan raskas. Hieman pitkä alaleuka, jossa vain neljä etuhammasta. Tummat 
silmät. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Suorat eturaajat. Eturinnassa tarpeeksi täytettä. Hyvät raajojen kulmaukset. Takaliikkeet 
kapeat. Erinomainen karvanlaatu. Reipas käytös. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN EH 
9kk vanha vielä kovin ilmava nuori. Hyvä kallo ja korvat. Kauniit tummat silmät. Aavistuksen pitkä kuono-osa, johon toivoisin 
enemmän täytettä. Hyvä alapurenta. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Vielä kovin kapea ja kevyt rintakehä. Riittävä raajaluusto. 
Voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu sivulta hyvin, leveästi edestä, ahtaasti takaa. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN H 
10 kk. Suuri. Tällä hetkellä ilmavan ja pitkän vaikutelman antava. Hieman vierasilmeinen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. 
Kevyt kuono. Melko voimakas alapurenta. Kapea alaleuka. Vain neljä alaetuhammasta. Ikäisekseen hyvä rintakehä. Pitkä 
lanneosa. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä häntä, karvanlaatu. Kapeat takaliikkeet. Riittävän pitkä sivuaskel. Esiintyy 
hyvin. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN H 
Käsiteltävissä 
Pretty expression. Nice shaped eye. Would like slightly shorter in muzzle, more balance between skull and muzzle. My ideal 
would be wider underjaw. Nice earset. Angulations ok. Well ribbed back. Little high on leg for me. Too close behind, front action 
ok.  
Sievä ilme. Kivan malliset silmät. Toisvoisin hieman lyhyemmän kuonon, enemmän tasapainoa kallon ja kuonon välille. Minulle 
ihanne olisi leveämpi alaleuka. Kiva korvien kiinnitys. Kulmaukset ok. Hyvä rintakehän pituus. Hieman korkearaajainen 
minulle. Liian ahtaasti takaa,  etuliike ok.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  JUN EH, JUK 2 
 1 vuotias, tässä vaiheessa vielä ilmavalta vaikuttava juniori, jolla hyvä rungonpituus. Hyväilmeinen, pieni pää, sukupuolileima 
saa vahvistua. Oikea purenta, mutta kapeat leuat. 4 alaetuhammasta. Hyvä kaula. Lupaava runko. Tasapainoiset kulmaukset. 
Vahva selkä, hyvä häntä. Laadultaan erinomainen karvapeite. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, mutta vielä hyvin kapeasti sekä 
edestä että takaa. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN T 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas, kovin ilmavan vaikutelman antava korkearaajainen uros. Sopivankokoinen pää, hyvät korvat. Kauniinmuotoiset 
tummat silmät. Oikea purenta, mutta kapea leuka, 4 alaetuhammasta. Niukasti kulmautunut edestä, pysty lapa, kevyt runko. 
Takaosan tulisi olla paremmin kulmautunut, korkea kinner. Liikkuu vielä kovin holtittomasti edestä ja kapeasti takaa. 
Oikealaatuinen karvapeite. Rauhallinen esiintyminen. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
13 months. At this time looks little unbalanced. Tall and block. He has nicely balanced head with dark eye. Expression could be 
little sweeter. He has nice reach of neck .Slightly reaches in topline. Tailplacement is good. He has balanced side case, 
crosses in front. 
13 kuukautta. Tällä hetkellä näyttää hieman epätasapainoiselta. Pitkä ja palikkamainen. Hyvin tasapainottunut pää jossa on 
tummat silmät. Ilme voisi olla pehmeämpi. Hyvä kaulan pituus. Hieman pitkä ylälinja. Hännän kiinnitys hyvä. Tasapainoinen 
sivulta, astuu ristiin edestä.  
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Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN H 
Maskulin hane med ok proportioner men som för dagen get ett något tunt och luftigt intryck. Ett något enkelt huvud som 
påverkas negativt av hundens ängslighet. Mörka ögon som tendera att spärras upp. Ok haka. Något outfyllt och fallande 
nosparti. Fin överlinje och utmärkt svans. Ok bröstkorg och vinklar. Rör sig ok från sidan men mycket trångt bak. Ok päls. 
Maskuliininen uros, jolla ok mittasuhteet, mutta antaa tänään hieman kevyen ja ilmavan vaikutelman. Hieman vaatimaton pää, 
johon vaikuttaa negatiivisesti koiran levottomuus. Tummat silmät, jotka tahtovat tuijottaa. Ok alaleuka. Hieman täyttymätön ja 
laskeva kuono-osa. Hyvä ylälinja ja erinomainen häntä. Ok rintakehä ja kulmaukset. Liikkuu ok sivulta, mutta hyvin ahtaasti 
takaa. Ok turkki. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
17 months. Top size. Needs to fill out, good skull, muzzle is a little low, could be wider. His rear movement is little narrow. 
17 kuukautta. Koon ylärajalla. Tarvitsee täyttyä, hyvä kallo, kuono on hieman aleneva, voisi olla leveämpi. Takaliikkeet ovat 
hieman kapeat. 
 
TIPSN'DROPS DIA FI38295/14 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Tipsn'Drops Thianna 
kasv. Virtanen Outi, Äijälä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 1 KP VSP-pentu 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Very good size. Nice head. Good coat. Correct in front. Good balance. Good movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvä koko. Hyvä pää. Hyvä turkki. Oikeanlainen etuosa. Tasapainoinen. Hyvät liikkeet. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, PEN 1, KP, ROP-PENTU 
Rodunomainen lähestyessä 
Vahvaluustoinen lanneosaltaan hieman pitkä pentu jolla hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko ja hyvä eturinta. Lavat saisivat 
olla viistommat. Hyvä ilme. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä pigmentti, kallo ja korvat. Tummat silmät. Lupaava turkki. Liikkuu 
reippaasti hyvällä askeleella. Erinomainen ylälinja ja hyvä häntä. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen PEK 1 KP ROP-Pentu 
Rodunomainen lähestyessä 
Erittäin hyvin kehittynyt, jo varsin valmiin oloinen nuori narttu. Erinomainen luusto ja raajojen kulmaukset. Hyvä ryhti ja kaunis 
ylälinja. Hyvänkokoinen pää, jossa oikeat kuono ja kallon mittasuhteet. Hieman isot korvat. Tummat silmät. Alaleuka hieman 
kapea ja siinä viisi etuhammasta. Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus. Karva vielä pentumaista. 
 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI 
Mycket feminin. Goda proportioner. Vackert huvud och uttryck. Något smal underkäke. Utmärkt hals och rygg. Tillräcklig 
bröstkorg. Balanserad vinklar. Fina tassar. Rör sig väl men blir något lång. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erittäin feminiininen. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman kapea alaleuka. Erinomainen kaula ja selkä. Riittävä 
rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin, mutta on liikkeessä hieman pitkä. Kaunis turkki. Miellyttävä 
luonne. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN ERI, JUK 2, SA 
10 kk. Hyvä koko. Saisi olla hieman raajakkaampi. Ryhdikäs. Kaunispiirteinen, narttumainen pää. Hyvät korvat. Keskiruskeat 
silmät.Hyvä alapurenta ja riittävän leveä alaleuka. Kaunis ylälinja, häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Oikea karvanlaatu. 
Ranteet painuneet. Eturaajat saisi olla suoremmat. Liikkuu ryhdikkäästi, riittävällä askelpituudella. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN EH 3 
Käsiteltävissä 
Feminine head & expression. Lovely eye. Well defined chin. Nice eye. Would like more angulation in front. Good ribcage, well 
ribbed back. Needs a little more confidence on table. Moves well behind. Could have more front action. A little out of elbow. 
Feminiininen pää ja ilme. Ihanat silmät. Hyvin muotoutunut leuka. Kivat silmät. Toivoisin enemmän etukulmauksia. Hyvä 
rintakehä ja rintakehän pituus. Tarvitsee hieman enemmän itseluottamusta pöydällä. Liikkuu hyvin takaa. Voisi olla enemmän 
etuliikettä. Hieman ulkonevat kyynärpäät.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  JUN EH, JUK 1 
1 vuotias, feminiininen juniori. Hyvät mittasuhteet. Hyvä, pieni, narttumainen pää. Oikea purenta. 5 alaetuhammasta. Tummat 
silmät. Hieman raskaat korvat. Pysty lapa, muuten hyvin kulmautunut. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvät käpälät, karva ja häntä. 
Liikkuu hyvin takaa, mutta edestä kapeasti. Etuliikkeessä saisi olla enemmän tehoa. Hyvä käytös. Tarvitsee aikaa. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan kokoinen narttu. Feminiininen pää ja ilme. Kauniinmuotoiset tummat silmät. 
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Erinomainen pigmentti. Leveä syvä alaleuka. Hyvä ylälinja, aavistuksen pitkä lanneosa, hieno hännänkiinnitys. Ikäisekseen 
riittävä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. Sopiva raajaluusto. Liikkuu rodunomaisesti ja 
ryhdikkäästi. Oikeanlaatuinen, riittävä karvapeite. Rauhallinen esiintyminen. Seistessä hieno silhuetti. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
13 months. Good size. Nice dark eye. Little wrinkle on muzzle. Good lift to ears. Good bone, feet. She stands little out at 
elbows. Nice reach of neck. Topline soft. Good front and rear. Excellent tailplacement. She has balanced side case, could be 
cleaner coming. 
13 kuukautta. Hyvä koko. Hienot tummat silmät. Hieman ryppyjä kuonossa. Hyvä korvien noste. Hyvä luusto, käpälät. Seisoo 
hieman kyynärpäät ulkona. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja pehmeä. Hyvä edestä ja takaosasta. Erinomainen hännänkiinnitys. 
Tasapainoinen sivuliike, voisi olla puhtaampi etuliike.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Lång sträckt. Bra skalle. Välburna, litet stora öron. Litet downfaced. Trång käke. Bra 
pigment. Bra hals och rygg. Lång länd. Bra kropp. Goda vinklar. Päls ej i full blom. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Pitkänomainen. Hyvä kallo. Hyvin kannetut, hieman suuret korvat. 
Hieman laskeva kuononselkä. Kapea alaleuka. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula ja selkä. Pitkä lanne. Hyvä runko. Hyvät 
kulmaukset. Ei täydessä turkissa. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
TIPSN'DROPS DIDI FI38297/14 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Tipsn'Drops Thianna 
kasv. Virtanen Outi, Äijälä 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, PEN 1 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Rungoltaan hyvin kehittynyt narttu, joka löysässä kunnossa ja ylälinja tippuu eteen. Pään tulisi olla parempi. Suuret alas 
kiinnittyneet korvat ja hieman vieras ilme. Turhan pehmeät ranteet. Hyvät kulmaukset. Häntä ok. Karvan tulisi olla 
silkkisempää. Voisi esiintyä reippaammin. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN ERI 
Utmärkt proportioner. Ännu mycket valpig. Feminint huvud och uttryck. Utmärkt nosparti. Mycket bra bett. Vinternäsa. Utmärkt 
hals och rygg. Tillräcklig kropp för åldern. Balanserade vinklar. Fina tassar. Utmärkta rörelser. Valp päls. Trevlig temperament. 
Erinomaiset mittasuhteet. Vielä hyvin pentumainen. Feminiininen pää ja ilme. Erinomainen kuono. Erittäin hyvä purenta. 
Talvikirsu. Erinomainen kaula ja selkä. Riittävä runko ikäiselleen. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Erinomaiset 
liikkeet. Pentuturkki. Miellyttävä luonne. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
11 months. Feminine. Small head. Undershot bite. Correct in chest. Legs in front must be a little bit longer. Backline is in front too deep and 
behind too high. Excellent coat. She’s friendly. 
11 kuukautta. Narttumainen. Pieni pää. Alapurenta. Oikeanlainen rinta. Edessä olevat jalat voisivat olla hieman pidemmät. Selkälinja on 
edestä hieman syvä ja takaa liian korkea. Erinomainen turkki. Ystävällinen. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI  
Käsiteltävissä 
11 months old. Nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. 
11 kuukautta. Kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN H 
Käsiteltävissä 
Nice size. Good body proportions. Showing good coat structure. A bit plain in the head, due to lower place nose and missing 
cushioning in foreface. Dark well shaped eye. Good ear. Front could be more angulated. Nice ribs. Loin to be shorter. A little 
weak in back. Hindangulations should be stronger. Moves well, should carry herself prouder. Nice temperament.  
Kiva koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä turkin rakenne. Hieman pelkistetty pää johtuen alhaisesta nenän paikasta ja 
puuttuvista kuono-osan täytteistä. Tummat hyvän malliset silmät. Hyvät korvat. Etuosa voisi olla enemmän kulmautunut. Kivat 
kylkiluut. Lantio voisi olla lyhyempi. Hieman heikko selkä. Takakulmaukset pitäisi olla vahvemmat. Liikkuu hyvin, mutta pitäisi 
kantaa itsensä ylpeämmin. Kiva luonne.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN H 
Nuori narttu, joka vaikuttaa liikkeessä etumatalalta. Hieman kapea kallo. Laskeva kuononselkä. Pigmentti saisi olla tummempi. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä häntä. Pehmeät välikämmenet. Hyvä karvanlaatu. Hyvä luonne. 
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Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  JUN H 
Käsiteltävissä 
14 mths. Quite big and heavy young girl. Good head but too round scull. A bit too long in muzzle. Could have better 
nosepigment. Enough forechest. Too straight shoulder. Lot of body. Too long in loin. Low tailset. Moves well behind and loose 
in front. Enought coat. Very nice familydog with good temperament.  
14 kk. Aika iso ja raskas nuori tyttö. Hyvä pää, mutta liian pyöreä kallo. Hieman liian pitkä kuono. Kirsupigmentti voisi olla 
parempi. Riittävä eturinta. Liian suorat lavat. Paljon runkoa. Liian pitkä lanne. Alhainen hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin takaa ja 
löysästi edestä. Riittävä turkki. Erittäin kiva kotikoira hyvällä luonteella.  
 
TIPSN´DROPS THIANNA 12225/12 narttu 
i. P'zazz Trick Or Treat e. Revonhännän Qatina 
kasv. Outi Virtanen, Äijälä 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Utmärkt typ och helhet. Fina proportioner. Feminint huvud och uttryck. Lite vinternäsa. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. 
Välvinklad. Fina tassar med långa fransar. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Hieman talvikirsua. Erinomainen kaula ja 
selkä. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät, joissa pitkät hapsut. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä 
luonne. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI, AVK 2, SA 
Ryhdikäs, kaunislinjainen, hyväluustoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hieman kookas. Hyvä, narttumainen pää. Oikein 
kiinnittyneet korvat. Keskiruskeat silmät. Hieman kapea alaleuka. Epätasainen hammasrivi. Hyvä rintakehä, tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvä karva ja häntä. Hyväasentoiset eturaajat. Hyvä askelpituus ja ryhti. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   AVO EH 
Käsiteltävissä 
Feminine head. Nice shaped eye. Well defined chin. Angulation ok. Good ribcage. Well ribbed back. Would like more 
angulation behind. Moves a little close behind and throws out left foreleg. Topline would be more settled. To be critical would 
like more underjaw. 
Feminiininen pää. Kivan malliset silmät. Hyvin muotoutunut leuka. Kulmaukset ok. Hyvä rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. 
Toivoisin enemmän kulmauksia taakse. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja heittää ulos vasenta etujalkaa. Ylälinja voisi olla 
asettuneempi. Ollakseni kriittinen, haluaisin enemmän alaleukaa.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  AVO ERI, AVK 1, SA, PN 1, SERT 
3 vuotias, feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Kauniit silmät. Melko voimakas alapurenta, hieman 
raskaat korvat. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvä  runko. Polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 
karvanlaatu ja kaunis häntä. Sulavat, joustavat liikkeet. Liikkeessä hyvä ylälinja. Liikkuu varsin yhdensuuntaisesti. Miellyttävä 
käytös. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rodunomaiset mittasuhteet, mutta jo aavistuksen kookas narttu. Hyvä pää ja ilme, vahva alaleuka. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Lapa voisi olla hivenen viistompi ja eturinta voimakkaampi. Sopusuhtainen luustovahvuus ja runko. Hyvin 
kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, hivenen löysästi edestä. Oikeanlaatuinen silkkinen karvapeite, joka ei tänään 
parhaimmillaan. Rauhallinen esiintyminen. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years old. Good size. Nice eye and expression. Good chin. Ears well placed but heavy. Good bone, feet. Stands little week, 
expsecially left pastern. Stands out at elbows. Nice reach of neck. Good topline, croup. Nicely balanced side move, prefer 
cleaner coming. 
2 vuotta vanha. Hyvän kokoinen. Hienot silmät ja ilme. Hyvä leuka. Korvat hyvin asettuneet mutta raskaat. Hyvä luusto, 
käpälät. Seisoo hieman heikosti, erityisesti vasemmalta puolelta. Seisoo kyynärpäät ulos. Hyvä kaulan pituus. Hyvä ylälinja, 
lantio. Hyvä tasapainoinen sivuliike, toivoisi puhtaampaa etuliikettä.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Rejäl tilltalande huvud. Välburna men stora öron. Mörka, runda ögon. Bra bett och 
pigment. Vacker hals. Välburen svans. Utmärkt kropp. Goda vinklar. Ovala tassar. Utmärkt pälskvalitet. Mycket välgående. 
Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Reilu, miellyttävä pää. Hyvin kannetut, mutta suuret korvat. Tummat, 
pyöreät silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Kaunis kaula. Hyvin kannettu häntä. Erinomainen runko. Hyvät kulmaukset. Ovaalit 
käpälät. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
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Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. A little long for balance. Good leg length, good feet. Ears are little heavy. Needs a little more finish in muzzle. Good 
movement. 
4 –vuotias. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Hyvä raajakorkeus, hyvät käpälät. Korvat ovat hieman raskaat. Kuonon tulee 
hieman täyttyä. Hyvä liike. 
 
TIPSN´DROPS TINY STAR 19360/15 narttu 
i. Bio Bios Top Dog e. Revonhännän Qatina 
kasv. Outi Virtanen, Äijälä 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK- 
8 månader tik. Mycket välformade skalle. Välansatta öron. Mörka, välformade ögon. Mycket fin haka. Ännu något outfyllt 
nosparti. Bra överlinje. Utmärkt svans. Ok bröstkorg. Bra vinklar. Rör sig med raskt steg från sidan, något ostabilt fram. Bra 
päls. Uppskattar inte situationen. 
8 kk narttu. Erittäin hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Erittäin hyvä alaleuka. Vielä 
hieman täyttymätön kuono-osa. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Ok rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu reippaalla 
sivuliikkeellä, hieman epävakaasti edestä. Hyvä turkki. Ei pidä tilanteesta. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
9 months. Little long for balance. She needs to fill out in body. At the moment a teenager. Needs more wide in the muzzle. 
9 kuukautta. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Rungon tulee täyttyä. Tällä hetkellä teini-ikäinen. Tarvitsee enemmän leveyttä 
kuonoon. 
 
TIPSN´DROPS TINY TOE 19361/15 narttu 
i. Bio Bios Top Dog e. Revonhännän Qatina 
kasv. Outi Virtanen, Äijälä 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK- 
Feminin tik med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Mycket fint nosparti. 
Utmärkt haka. Ok ansatt svans. Bra bröstkorg. Bra vinklad fram, något knappt bak. Rör sig med raskt steg från sidan, instabilt 
bak. Mycket obekväm i situationen. Behöver mer träning. Bra päls. 
Feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset, tummat 
silmät. Erittäin hyvä kuono-osa. Erinomainen alaleuka. Ok hännän kiinnitys. Hyvä rintakehä. Hyvin kulmautunut edestä, 
hieman niukasti takaa. Liikkuu reippaalla sivuaskeleella, epävakaasti takaa. Tuntee olonsa erittäin epämukavaksi tilanteessa. 
Tarvitsee enemmän harjoitusta. Hyvä turkki. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
9 months. Good size & proportions. Good leg length. Very good head with chin. Tailset & carriage can be better. 
9 kuukautta. Hyvä koko & mittasuhteet. Hyvä raajapituus. Erittäin hyvä pää ja leuka. Hännänkiinnitys ja –kanto voisi olla 
parempi. 
 
TIRIDOLL’S NOUGAT 43188/08 uros 
i.Ziestan Tomkin e.Down-Goblin Break My Heart 
Kasv. Jalo Outi, Ilmarinen  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 2 SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Lovely masculine head, the best bite today, excellent front, body, topline, hindquarters. Very good coat, moves very well.  
Ihana urosmainen pää, päivän paras purenta, erinomainen etuosa, runko, ylälinja, takakulmaukset. Erittäin hyvä turkki, liikkuu 
erittäin hyvin.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
7 J. alter ansprechender Rüde, korrektes Gebiss, etwas Falte am Fang, korrekte Augen & Ohren, sehr gute Winkelungen, 
korrekter Stand, gute Obere- & Unterlinie, bewegt sich flott & frei. 
Seitsemän vuotias puhutteleva uros, oikea purenta, hieman poimuja kuonossa, oikeat silmät ja korvat, erittäin hyvät 
kulmaukset, oikea seisonta, hyvä ylä- ja alalinja, liikkuu reippaasti ja vapaasti.  
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Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 years, good size, nice head. Correct bite, straight legs in front. Correct angulation in back legs. Well-developed chest, nice 
topline. Tail well set & carried. Nice free movement. 
7 vuotias, hyvän kokoinen, hyvä pää. Oikea purenta, suorat etujalat. Oikeat takakulmaukset. Oikein kehittynyt rintakehä, hyvä 
ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä vapaa liike. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Luustoltaan ja kooltaan sopiva. Oikeamuotoinen pää. Vahva selkä, hieman pitkä lanneosa. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin. 
Kaunis turkki. 
 
TIUHTIETTELMA 29841/12 narttu 
i. Chrystal Mountain Oliver e. Exalted Mimi-Melissa 
kasv. Päivi Rahikainen, Suomenniemi 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO H 
Lite högställd och luftig. Nätt, litet huvud. Saxbett. Tillräcklig hals. Utmärkt rygg och kropp. Tillräckliga vinklar. Fina tassar. 
Något kort svans. Lite trång bak och trippig från sidan. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Hieman korkearaajainen ja ilmava. Sievä, pieni pää. Saksipurenta. Riittävä kaula. Erinomainen selkä ja runko. Riittävät 
kulmaukset. Hyvät käpälät. Hieman lyhyt häntä. Hieman ahdas takaa ja sipsuttava sivulta. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO EH 
Smaller sized feminine bitch. She has a very good head. Correct reach of neck. Balanced body. Strong topline. Correct tailset. 
She has got very good front angulations, slightly lacking rear angulations. Moves reasonable well. 
Pienempää koko, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Oikea kaulankaari. Tasapainoinen runko. Vahva ylälinja. Oikea 
hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etukulmaukset, takakulmia puuttuu hieman. Liikkuu kohtuullisen hyvin. 
 
TJO-NINS LEYDA SE13692/2015   
i. Lill Tibben’s Xolar Plexus e. Tjo-Nins Lipsi 
Kasv. Helena Kvarnström, Ruotsi 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   PEK 1 kp ROP-pentu 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Feminin head. Lovely expression. Well developed forechest. Excellent topline. Very well set tail. 
Nicely angulated behind. Moves very freely. Great profile on the move. Lovely over all picture.  
Erinomainen rotutyyppi. Feminiininen pää. Ihana ilme. Hyvin kehittynyt eturinta. Erinomainen ylälinja. Hyvin asettunut häntä. 
Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu vapaasti. Upea sivukuva liikkeessä. Ihastuttava yleiskuva.  
 
 
TOR OSKAN JOSEFIINA 37862/10 narttu 
i.Tuuling Chan Petrus e.Tor Oskan Love Carlina 
Kasv. Toroska Tuula, Nakkila  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice size, correct height, feminine looking. I like her skull but could have better underjaw & teeth, front, body ok. Moves ok 
except the front action could be firmer. 
Kiva koko, oikea korkeus, näyttää feminiiniseltä. Pidän kallosta, mutta alaleuka ja hampaat voisivat olla paremmat, etuosa, 
runko ok. Liikkuu ok paitsi etuliike voisi olla tiiviimpi.  
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO EH 
Tik med ganska bra proportioner. Stark könsprägel. Rund lite smal skalle. Lätta fina öron. Mörka ögon. 5 incissiver i 
underkäken. Kunde ha lite mera bredd i sin haka. Bra ben och tassar. Tillräckliga fransar. Bra kropp men bär idag lite för 
mycket hull. Mycket bra pälskvalitet. Välplacerad svans. Blir lite tung i rörelse och behöver bli stabilare fram. Bra attityd. 
Narttu aika hyvillä mittasuhteilla. Vahva sukupuolileima. Pyöreä, hieman kapea kallo. Kevyet hienot korvat. Tummat silmät. 5 
etuhammasta alaleuassa. Voisi olla vähän leveämpi leuka. Hyvät raajat ja tassut. Riittävästi hapsuja. Hyvä runko jossa tänään 
vähän liikaa painoa. Erittäin hyvä turkinlaatu. Hyvin asettunut häntä. Hieman raskaat liikkeet, etuliikkeiden tulee olla 
vakaammat. Hyvä asenne. 
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TOR OSKAN LOVE CARLINA 59567/07 narttu 
i.Oldcharm Love Struck e. Tor oskan Anselika 
Kasv. Toroska Tuula, Nakkila  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Excellent well shape skull. Earset is good but needs to use them more. Excellent dark eye. 
Good mouth and chin. Good bone and substance. Lovely coat texture.  A little long in loin. In lovely condition in her age. Moves 
well holding shape. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Erinomainen hyvin muodostunut kallo. Korvien sijanti on hyvä, mutta tulee käyttää niitä 
enemmän. Erinomaiset tummat silmät. Hyvä suu ja alaleuka. Hyvä luusto ja massa. Ihastuttava turkin laatu. Hieman pitkä 
lanne. Ihastuttavassa kunnossa ikäänsä nähden. Liikkuu hyvin kantaen itsensä.  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Lanneosa pitkä. Feminiininen narttu. Tasapainoisesti kulmautunut. Etuasentoiset lavat. Pitkä rintakehä, hyvä eturinta. 
Suurehkot ulkonevat silmät, melko holvautunut kallo. Vahva alaleuka. Hyvä turkinlaatu. Liikkeessä löysä edestä ja vaatimaton 
takaa. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä  
Feminine head, could do better with underjaw, overall shape good, out of elbows when standing, topline ok. Body & 
hindquarters ok. Moves ok. 
Feminiininen pää, voisi olla parempi alaleuka. Yleismalli hyvä, seistessä kyynärpäät ulkona, ylälinja ok. Runko ja 
takakulmaukset ok. Liikkuu ok.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI, AVK 3 
Erittäin hyvät mittasuhteet, hyvin kulmautunut ja muutenkin rakentunut, kaunis ylälinja ja ryhti. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvin 
kiinnittynyt ja kannettu häntä. Erittäin hyvä pää jossa sopiva kallo. Hieman pyöreät silmät ja esittelee mielellään 
alaetuhampaitaan. Hyvät liikkeet. Ei tänään turkissaan. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, AVO ERI, AVK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen, hyväkokoinen narttu. Hyvät pään mittasuhteet, mutta liian pyöreä kallo. Alaleuka saisi olla leveämpi. Erittäin 
hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Vahva luusto. Hyvä karvanlaatu ja oikea temperamentti. Liikkuu reippaasti hyvällä 
takatyönnöllä. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja ilme. Kaunis ylälinja, hyvä etuosa. Samoin rintakehä. Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI, AVK 2, SA 
Erittäin kaunislinjainen narttu. Hieman pitkä rungoltaan. Hieman pyöreä kallo, muuten hyvä pää. Kaunis niskan kaari ja hieno 
ylälinja. Hyvä runko, riittävä eturinta. Erinomainen takaosa ja kaunis häntä. Kaunis, silkkinen turkki. Tasapainoiset liikkeet ja 
hyvä ryhti. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK3 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Rather longer cast bitch with good leg length. Good space between canine teeth. Expressive. Very well laid shoulder. Elbows 
to body. Very good tailset. Lovely front movement & rear. Tends to drop the tail. 
Pikemminkin pitkä narttu hyvän pituisilla jaloilla. Hyvin tilaa kulmahampaiden välissä. Ilmeikäs. Todella hyvin asettuneet lavat.  
Kyynärpäät rungon myötäiset. Todella hyvä hännänkiinnitys. Kaunis etu- & takaosan liike.  Taipumusta pudottaa häntä. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania  VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good topline. Correct tail. Parallel front. A little bit narrow muzzle and skull. Too much forehead. Good coat. Very nice, parallel 
movement. 
Hyvä ylälinja. Oikea häntä. Yhdensuuntainen  etuosa. Hieman kapea kuono ja kallo. Liian paljon otsaa. Hyvä turkki. Erittäin 
kiva tasapainoinen liike. 
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TOR OSKAN IVANHOE 56588/09 uros 
i.Satatassun Ukulele e.Tuuling Thur Aale 
Kasv. Toroska Tuula, Nakkila  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO H 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is good. Skull a little wide and flat. Earset is good  but I would prefer smaller. A little full and rounded in eye. 
Very good mouth and chin. Well shaped and propositioned muzzle. A little over develop in forechest and ribcage which 
unbalanced outline. Good tailset. Moves wide in front and close in rear. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on hyvä. Hieman leveä ja litteä kallo. Korvien sijainti on hyvä mutta toivoisin pienemmät. Hieman ulkonevat ja 
pyöreät silmät. Erittäin hyvä suu ja alaleuka. Hyvin muodostunut ja mittasuhteiltaan hyvä kuono.  Hieman ylikehittynyt eturinta 
ja rintakehä, jotka häiritsevät ääriviivoja. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Hyvä luonne.  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 3 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice sized in general overall balance, nice masculine head, teeth could be better set, front ok, heavy in body, hindquarters ok, 
good tailset. On the move not firm in hind and front action.  
Kivan kokoinen kaikin puolin tasapainoinen, kiva maskuliininen pää, hampaat voisivat olla paremmin asettuneet, ok etuosa, 
raskas runko, takakulmaukset ok, hyvä hännän kiinnitys. Liikkeessä ei ole tiivis takaa ja edestä.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO EH 
Tukevassa kunnossa, olisi edukseen hoikemmassa  
kunnossa. Hyvät mittasuhtee ja luusto. Hyvä kallo, hieman pyöreät silmät. Hyvä kuono. Hammasrivi saisi olla tasaisempi. 
Suora olkavarsi ja ulkonevat kyynärpäät. Seistessä hyvä ylälinja ja hyvin kannettu häntä. Hyvä takaosa. Hyvälaatuinen 
karvapeite. Liikkuu epävakaasti takaa ja kovin leveästi edestä. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 years. Nice size, good proportions. Nice head, correct bite, open in elbows & front legs. Chest well rounded & developed. 
Correct angulation in back legs, correct topline. Tail well set & carried. Free movement. 
5 vuotias. Hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta. Löysät kyynärpäät ja etujalat. Rintakehä hyvin 
pyöristynyt ja kehittynyt. Hyvät takakulmaukset, oikea ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liike. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO ERI 2 
Maskulin med fina proportioner. Välplacerade öron, bra ögon. Kunde ha lite mera panna. Mycket slarvigt bett. Ganska bra 
förbröst. Skuldran kunde ligga bättre. Rund bröstkorg. Bra ben. Ganska bra tassar men kunde ha bättre fransar. Lite högt hull. 
Lite lågt ansatt svans. Rör sig ganska bra från sidan, mycket bredspårig fram där armbågarna kunde vara fastare. Bra attityd. 
Maskuliininen hyvillä mittasuhteilla. Hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät. Voisi olla vähän enemmän otsaa. Erittäin huolimaton 
purenta. Aika hyvä eturinta. Lapa voisi olla asettunut paremmin. Pyöreä rintakehä. Hyvät raajat. Aika hyvät tassut mutta niissä 
voisi olla enemmän hapsuja. Hieman liikaa painoa. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Liikkuu aika hyvin sivusta, erittäin leveästi 
edestä, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät. Hyvä asenne. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää. Ulkokierteiset eturaajat ja turhan leveä etuosa. Hyvä rintakehä. Hyvä häntä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu 
hyvin takaa, mutta turhan leveästi edestä. Hyvälaatuinen turkki. Kauniisti esitetty. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen AVO ERI, AVK 2, SA, PU 4, VARASERT 
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Turhan litteä kallo. Kauniit silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen 
eturinta ja rungonmalli. Erinomainen takaosa ja hännänkiinnitys. Hyvä karva. Hyvät sivuliikkeet, hieman epävakaa edestä ja 
takaa. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very masculine. Rather untidy mouth. Ok length of muzzle & padding. Nice size of head to body. Good body. Good depth of 
loins. Good tailset. Free mover, overall sound. 
Hyvin maskuliininen. Melko epäsiisti suu. Ok kuonon pituus & täyte. Hyvä pään koko runkoon nähden. Hyvä runko. Hyvä 
lantion syvyys. Hyvä hännänkiinnitys. Vapaa liikkuja, kaikenkaikkiaan vakaa. 
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TOR OSKAN MILJOONA 39470/12 
i. Lecibsin Kodak e. Tor Oskan Josefiina  
kasv. Tuula Toroska, Nakkila 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI, AVK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Luustoltaan ja kooltaan sopiva uros. Hyvä pää. Vahva selkä, tilava rintakehä. Hyvät raajat ja liikkeet. Hyvässä turkissa. 
Tasapainoinen kokonaisuus. 
 
TOR OSKAN MILLEENA 39471/12 narttu 
i. Lecibsin Kodak e. Tor Oskan Josefiina  
kasv. Tuula Toroska, Nakkila 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Excellent earset. Good head and expression. Good mouth and chin. Lovely 
balanced outline for size. Good front assembly, topline and tailset. Moves well with positive attitude. Good coat texture. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo.  Erinomainen korvien sijainti. Hyvä pää ja ilme.  Hyvä suu ja 
alaleuka. Ihastuttavan tasapainoiset ääriviivat kokoonsa nähden.  Hyvä edestä kokonaisuutena, ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Liikkuu hyvin positiivisella asenteella. Hyvä turkin laatu.  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhdikäs hyvänkokoinen narttu. Pitkä lanneosa. Pystyt etuasentoiset lavat, pitkä rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä 
kaula, hyvä turkinlaatu, hyvä kallo. Täyteläinen kuono-osa, hyvä alaleuka. Liikkuu hyvällä etuaskeleella, jäykästi takaa. Kiva 
luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Utmärkt typ och helhet. Fina proportioner. Vackert huvud och uttryck. Exemplariskt bett. Balanserade vinklar. Välkroppad. 
Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Esimerkillinen purenta. Tasapainoiset kulmaukset. 
Hyvä runko. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI 
Good sized feminine bitch. Very good head. Too undershot. Correct reach of neck. Slightly longer body. Strong topline and 
correct tailset. Very good angulations. Moves well. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Hieman pitkä runko. Vahva 
ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 1 SA PN 2 SERT FI MVA  VARACA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice overall well-balanced, good height & length, feminine head, strong hindquarters, good coat & body, sound in movement.  
Kiva yleisilme, hyvä tasapaino, hyvä korkeus ja pituus, feminiininen pää, vahvat takakulmaukset, hyvä turkki ja runko, oikeat 
liikkeet.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki VAL ERI, VAK 3, SA 
Miellyttävä hyvin rakentunut narttu, jolla eritäin hyvät mittasuhteet. hieman pyöreä kallo, muuten hyväilmeinen pää. Kaunis 
ylälinja ja hyvä häntä. Tasapainoisesti kulmautunut ja hyvä eturinta. Erittäin hyvä karvanlaatu. Itsevarma ryhdikäs olemus. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Fast 3 J. alte hübsche Hündin, noch annehmbares Vorbiss, hübscher Kopf. Ausdruckvolle Augen, starkes Kinn, gute 
Winkelungen, gute Untere- & leicht nachgebende Oberlinie, vorzügliches Gangwerk.  
Melkein kolmevuotias sievä narttu, alapurenta vielä hyväksyttävissä, sievä pää. Ilmeikkäät silmät, vahva leuka, hyvät 
kulmaukset, hyvä alalinja, lievästi periksi antava ylälinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Almost 3 years. Correct type, nice head. Correct bite. Very nice development of chest, very nice straight front legs. Excellent 
angulation in back legs. Tail well set and carried. Very nice free movement. 
Melkein 3 vuotias. Oikea tyyppi, hyvä pää. Oikea purenta. Hyvinmuodostunut rintakehä, hyvät suorat etujalat. Erinomaiset 
takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä, vapaa liike. 
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful balanced, very typical. Good skull and eye. Shows her tongue when relaxed. Excellent body with good tailset & 
carriage. Very smart & sound on the move. Shown excellent in coat condition. 
Kauniisti tasapainottunut, hyvin tyypillinen. Hyvä kallo ja silmät. Näyttää kieltään kun rentoutuu. Erinomainen runko jossa hyvä 
hännänkiinnitys ja hännänkanto. Hyvin tyylikäs ja tasainen liikkeessä. Esitetään erinomaisessa turkissa. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia VAL ERI, VAK 2, SA 
3 years. Well prepared for show, in good condition. With nice expression and quality coat. Nice front. Excellent in movement. 
Well presented. 
3 vuotta. Hyvin valmisteltu näyttelyyn, hyvässä kunnossa. Miellyttävä ilme, laadukas turkki. Hyvä etuosa. Erinomainen 
liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN 2 
Tik med fina proportioner. Stark könsprägel. Mörka ögon. Läpparna kunde sluta lite tätare. Bra ben och tassar. Kunde ha lite 
mera behäng på öronen och fransar på tassarna. Bra svans, kropp och pälskvalitet. Bra steg och fin attityd men lös i sina 
hasor. 
Narttu hyvillä mittasuhteilla. Vahva sukupuolileima. Tummat silmät. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvät raajat ja tassut. Voisi 
olla enemmän hapsuja korvissa ja tassuissa. Hyvä häntä, runko ja turkinlaatu. Hyvä askel ja hieno asenne, mutta löysät 
kintereet. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK2, SA 
Sopusuhtaisesti rakentunut, ryhdikäs narttu. Tyypillinen pää. Riittävä kirsupigmentti. Hyvä ylälinja ja häntä. Sopusuhtaiset 
kulmaukset. Hyvät käpälät. Hyvä eturinta. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu hyvin takaa ja edestä. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VAL ERI VAK2 SA PN3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch. Good size. Good muzzle & chin. Good space between canine teeth. Good earset. Well-laid shoulder. Good 
body preportions & hock-joint & tailset. Free, straight mover. Quite elegant on move. 
Narttumainen narttu. Hyvän kokoinen. Hyvä kuono & leuka. Hyvin tilaa kulmahampaiden välissä.. Hyvä korvienkiinnitys. Hyvin 
asettuneet lavat. Hyvät rungon mittasuhteet & kinnernivel & hännänkiinnitys. Vapaat & suorat liikkeet. Melko tyylikäs liikkuja.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, kaunislinjainen, terverakenteinen narttu. Miellyttävä ilme. Erinomainen ylälinja ja häntä. Hyvä eturinta, 
runko. Hyvä raajaluusto. Vakaat liikkeet. Kauniissa näyttelykunnossa. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VAL H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 v. Sopusuhtainen hieman tuhdissa kunnossa, keskivahvalla raajaluustolla narttu, jolla saisi olla selvästi pidempi rintalasta ja 
ulottuvuutta rintakehässä. Kulmautunut kallo, lyhyehkö huono sekä lähekkäin sijaitsevat tummat silmät eivät korosta ilmettä. 
Alaetuhampaat vailla huulien peitettä. Pienet matalalle kiinnittyneet ruusukorvat (?). Sopivasti kannettu kaula. Rintakehä saisi 
olla soikeampi. Runsas karvapeite. Miellyttävä luonne. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Mycket god typ och helhet. Ultra feminin tik dock söt. Bra skalle. Ett fel vekt öra. Fina, mörka ögon. Bra bett och pigment. 
Harmonisk topline. Bra kropp. Goda vinklar. Vacker päls. Välgående. Kunde vara mer upp på benen. Utmärkt temperament. 
Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Ultrafeminiininen narttu, suloinen. Hyvä kallo. Väärin taittunut korva. Hyvät, tummat silmät. 
Hyvä purenta ja pigmentti. Harmoninen ylälinja. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin. Voisi olla 
korkearaajaisempi. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI, VAK 2, SA, PN 2, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Purenta voisi olla hieman leveämpi ja kirsupigmentti mustempi. Riittävän tummat silmät. 
Hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä. Riittävät takakulmaukset, 
hyvä häntä. Oikea askelpituus. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very sweet expression with her dark eyes. Can show teeth and tongue at times. Rather upright on shoulder. Good body. Can 
firm in muscle tone. Brisk mover. So good for size and type. 
Erittäin ihana ilme, tummine silmineen. Saattaa näyttää hampaita ja kieltä toisinaan. Melko pysty lapa. Hyvä runko. Lihakset 
voisivat kiinteytyä. Reipas liike. Hyvänkokoinen ja –tyyppinen. 
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Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Excellent size, good proportions. Good foreface.  A little too much dome from my preference. I would prefer more leg 
length. 
3 –vuotias. Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet. Hyvä kuono. Hieman liian kupera pää minun mielestäni. Haluaisin 
enemmän raajakorkeutta. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3-v. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Voimakas kallo. Hieman pyöreät silmät. Alhaalle asettuneet korvat. Oikea purenta. 
Erinomainen rintakehä, raajat ja kulmaukset. Lantio lähes vaaka-asennossa. Liikkuu hyvin, napakat askeleet. Hyvä turkki ja 
häntä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   VAL ERI 4 SA 
Nice head, a little round in eye, front is good, with quoters to balance, nice body. Movement is sound & positive.  
Kiva pää, hieman pyöreät silmät, hyvä etuosa jossa tasapainoiset kulmausket, kiva runko. Tasapainoiset ja varmat liikkeet.  
 
TOR OSKAN NICOLETTA 40807/12 
i. Kiiramanna Dalai Lama e. Tor Oskan Love Carlina 
kasv. Tuula Toroska, Nakkila 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Well shape skull. Good earset, dark eye. Would prefer stronger nose pigmentation. Good 
mouth, size. Nice bone and balance. Would prefer stronger neck. Good tailset. A little unsettled today. Positive mover when 
settled. Good coat texture. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien kiinnitys, tummat silmät. Toivoisin voimakkaamman 
kirsupigmentin. Hyvä suu, koko. Miellyttävä luusto, tasapaino. Toivoisin voimakkaamman kaulan. Hyvä hännän kiinnitys. 
Hieman epävakaa tänään. Positiivinen  liikkuja asettuessaan. Hyvä turkinlaatu. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Lyhyt rintakehä. Voimakkaammin kulmautunut edestä, hyvä eturinta. Pyöreähkö kallo, suurehkot 
pyöreät silmät. Täyteläinen kuono-osa, pigmentti saisi olla täydempi. Liikkuu ryhdikkäästi, mutta taka-askel jää rungon alle. 
Kiva luonne. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI 
Mukava kokonaisuus hyvät mittasuhteet ja sopiva luusto. Rintakehä saisi olla pidempi ja ylälinja varmemmin kannettu 
liikkeessä. Hieman hailakka kirsu. Hieman pyöreä kallo. Riittävä eturinta ja sopiva luusto. Hyvin kiinnittynyt häntä. Ei tänään 
turkissaan. Turhan lyhyeksi jäävät liikkeet. Hyvä ryhti. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO ERI 1 
Tik med fina proportioner. Lite rund skalle. Mörka ögon. Tillräckligt utfyllt nosparti. 5 incissiver i underkäken. Bra bredd i 
underkäken. Bra förbröst, ben och tassar men kunde ha mera fransar. Bra päls. Kunde ha lite mera vinkling bak, vara mera 
musklad och stabilare i hasen. Välburen svans. Rör sig med fin attityd. Ok steg. 
Narttu hienoilla mittasuhteilla. Hieman pyöreä kallo. Tummat silmät. Riittävän täyteläinen kuono-osa. 5 etuhammasta 
alaleuassa. Hyvä leveys alaleuassa. Hyvä eturinta, raajat ja tassut, mutta voisi olla enemmän hapsuja. Hyvä turkki. Voisi olla 
vähän paremmin kulmautunut takaa, olla lihaksikkaammat ja vakaammat kintereet. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hienolla 
asenteella. Ok askel. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely eye. Good space between incissors. Nice eye. Elbows out a bit. Needs a more defined hock-joint. Free mover. 
Kauniit silmät. Hyvä tila hampaiden välissä. Hienot silmät. Kyynärpäät hieman ulkonevat. Tarvitsisi paremmin viimeistelyyt 
kinnernivelet.  Vapaat liikkeet.  
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TOR OSKAN QUULUISA 45712/14 narttu 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Tor oskan Josefiina 
kasv. Tuula Toroska Nakkila 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi JUN H 
Tik med ganska bra proportioner. Fin könsprägel. Mörka fina ögon. Tillräckligt nosparti. Snett bett. Kunde ha en bredare 
underkäke. Ännu mycket lätt i sin kropp. Ganska bra ben och tassar. Utmärkt päls för åldern. Rör sig bra från sidan, behöver 
bli fastare både bak och fram. Har lite egen vilja idag. Priset pga bettet. 
Narttu aika hyvillä mittasuhteilla. Kaunis sukupuolileima. Tummat, kauniit silmät. Riittävä kuono-osa. Vino purenta. Voisi olla 
leveämpi alaleuka. Vielä erittäin kevyt runko. Aika hyvät raajat ja tassut. Erinomainen turkki ikäisekseen. Liikkuu hyvin sivusta, 
tulee kiinteytyä edestä ja takaa. Tänään hänellä on hieman omaa tahtoa. Purennan takia H. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen, hyväkokoinen 10 kk vanha juniorinarttu, jolla hyvä narttumainen pää. Tummat silmät. Oikea ilme. Hieman 
kapea alaleuka. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rinta. Hyvä luusto. Oikeat kulmaukset. Oikea temperamentti. 
Liikkuu vauhdikkaasti, vähän ahtaasti takaa. Tarvitsee aikaa. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN ERI, JUK 2 
Hyvä koko ja oikeat mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät, muuten hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä runko, 
eturinta saa kehittyä. Erinomainen hännänkiinnitys. Lupaava karva. Ok liikkeet. Ilmava yleisvaikutelma. 
 
TOR OSKAN QUUTAMO FI45714/14 uros 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Tor oskan Josefiina 
kasv. Tuula Toroska Nakkila 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 months. Correct type, good size & proportions. Nice head, correct bite, nice position of neck, chest well developed. A bit 
open in elbows. Good angulation in back legs, correct topline, tail well set & carried. Free mover. 
9 kuukautta. Oikea tyyppi, hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta, hyvä niskan asento, rintakehä hyvin 
kehittynyt. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset, oikea ylälinja, hyvä hännänasento ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Vahva selkä. Ikäisekseen riittävästi runkoa. Hyväasentoiset raajat. Liikkuu hyvin. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN ERI, JUK 1, SA 
Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet. Hieman leveä kallo, muuten hyvä pää. Erinomainen kaula ja ylälinja. Eturinta saa 
kehittyä. Hyvä rintakehän malli ja luusto. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Erinomaiset liikkeet. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN ERI, JUK 1, SA, VASERT, VSP-JUNIORI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Typical expression. Crowded teeth. Dark eyes. Cheeks filled enough. Good earset. Correct topline. Good tailset and carriage. 
Moves well. Good coat. 
Tyypillinen ilme. Hampaat ahtaasti. Tummat silmät. Poskissa riittävästi täytettä. Hyvä korvien asento. Oikea ylälinja. Hyvä 
hännän asento ja kanto. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
15 months. Excellent size proportions, good head type. Good topline. His front movement could be tighter. 
15 kuukautta. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä pääntyyppi. Hyvä ylälinja. Etuliikkeet  voisivat olla  
tiiviimmät. 
 
TOR OSKAN QUU-TAR FI45715/14 narttu 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Tor oskan Josefiina 
kasv. Tuula Toroska Nakkila 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEK 4 
Nice sized bitch, good femininen head, shoulder well-placed, upperarm in line with the neck which causes weaving in front 
action, body, hindquarters ok. Hindmovement could be firmer.  
Kivan kokoinen narttu, hyvä feminiininen pää, hyvin asettuneet lavat. Olkavarsi kaulan kanssa linjassa aiheuttaen veivaavat 
etuliikkeet. Runko ja takakulmaukset ok. Takaliikkeet voisivat olla tiiviimmät.  
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Kankaanpää 12.4. Veli-Pekka Kumpimäki PEK 1, KP, ROP-PEN 
Erittäin hyvät mittasuhteet ja tasapainoinen hyvin kaunispäinen ja ilmeinen narttupentu. Kauniit silmät ja erinomainen 
pigmentti. Vahva kuono-osa. Erittäin hyvä ylälinja ja sopiva eturinta ja luusto. Hieman suora olkavarsi. Hyvin kehittynyt runko. 
Hyvä takaosa ja häntä. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu vielä vaappuen edestä. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI, JUK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 kk vanha, kaunis pää. Tummat silmät. Rodunomainen ilme. Lyhyt vahva kuono, hyvä alaleuka. Vahva, suora selkä. Hyvä 
hännänkiinnitys. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä ja luusto. Hyvät kulmaukset. Ikäisekseen hyvä karvanlaatu, oikea 
temperamentti. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä. Tarvitsee aikaa. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tänään turhan ilmavan vaikutelman antava juniori. Hyvä pää, vahva selkä. Oikea-asentoiset raajat. Liikkuu hyvin. Kovin 
niukassa turkissa. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN H 
Hyvä koko, hieman pitkärunkoinen. Pyöreät silmät, muuten hyvä pää. Ryhdikäs kaula, suora selkä. Etuosa saisi olla 
kulmautuneempi. Lyhyt, kapea rintakehä ja niukka eturinta. Pitkä lanne, hyvä takaosa. Oikea karvanlaatu, mutta niukassa 
turkissa. Epävakaa etuliike. 
 
TOR OSKAN QUU-UKKO FI45717/14 uros 
i. Tor Oskan Ivanhoe e. Tor oskan Josefiina 
kasv. Tuula Toroska Nakkila 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK4 
Erittäin hyväntyyppinen, maskuliininen 7kk  vanha urospentu, joka vaikuttaa hieman pitkärunkoiselle. Hyvänkokoinen pää. 
Kaunis, tumma pigmentti. Erinomainen leveä ja syvä alaleuka. Kuono-osa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvä ylälinja. 
Lanneosa voisi olla lyhyempi. Hyvä hännänkiinnitys. Ikäisekseen riittävä eturinta. Kyynärpäissä vielä löysyyttä. Hyvä 
raajaluusto. Hyvin kulmautunut takaa. Karvapeite voisi olla silkkimäisempi. Ok liikkeet. Hyvä luonne. 
 
Kankaanpää 12.4. Veli-Pekka Kumpimäki PEK 1, KP, VSP-PEN 
Sopivan kokoinen, reipas urospentu. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä kallo, kauniit tummat silmät. Riittävä alaleuka. 
Alahammasrivi saisi olla tasaisempi. Kovin pysty lapa ja pehmeyttä selässä. Hyvä eturinta. Hyvä runko ikäisekseen. Rittävät 
kulmaukset takana. Voisi liikkeessä olla ryhdikkäämpi, erittäin hyvä karvanlaatu. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 months. Nice type, correct bite, ears well-set & carried, chest should be better developed, open in elbows. Correct angulation 
in rear, correct topline. Tail well set & carried. Free mover. 
9 kuukautta. Hyvän tyyppinen, oikea purenta, korvat hyvin asettuneet ja hyvin kannettu, rintakehän tulee kehittyä, löysät 
kyynärpäät. Oikeat takakulmaukset, oikea ylälinja. Hyvä hännän asento ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
TOTORO 53271/10 uros 
i.Shibazhan Thymus e.Shibazhan Nahema 
Kasv: Mika Uotila, Karjalohja  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type dog. Medium sized with good head, eye and lovely ears. A little too undershoot but has good depth and width to 
underjaw. Has nice overall proportions. Moved well with very typical gate. Has nice expression, but could use his ears some 
more. 
Hyväntyyppinen koira. Keskikokoinen, hyvä pää, silmät ja ihanat korvat. Hieman liikaa alapurentaa, mutta alaleuan syvyys ja 
leveys on hyvä. Hyvät mittasuhteet. Liikkui hyvin tyypillisellä tavalla. Hyvä ilme, mutta voisi liikuttaa korviaan enemmän. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO ERI, AVK 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, ääriviivoiltaan kaunis uros. Maltillisen kokoinen. Kallossa hiven pyöreyttä, jonka vuoksi korvien kiinnitys alhaisempi. 
Kauniit tummat silmät. Hieman pitkä alaleuka. Eturinta niukka. Hyvä runko ja raajat. Upea ylälinja ja häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5-vuotias uros, jolla erinomainen karvanlaatu. Sopiva luusto, sopiva runko. Turhan kapea kuono-osa ja alaleuka. Eturinta saisi 
olla voimakkaampi. Kovin kapeat takaliikkeet. Liikkuu ulkonevin kyynärpäin edestä. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti. Turhan 
pyöreät silmät. 
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Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI, AVK4, SA 
Hane med utmärkt proportioner och storlek. Välformade skalle. Välansatta öron. Välformade ögon. Fin haka. Ok nosparti. Bra 
rygg, svans, kropp och vinklar. Fina tassar med fransar. Rör sig med fin resning och raskhet. Vacker päls och bra kvalitet. 
Uros, jolla erinomaiset mittasuhteet ja koko. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset silmät. Hyvä 
alaleuka. Ok kuono-osa. Hyvä selkä, häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja 
reippaudella. Kaunis turkki ja hyvä laatu. 
 
TOYWAY CRI-SANNA  51948/05 narttu  
i. Bio-Bios Hidden Dragon e. Toyway Chui-Tzuke 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, VET ERI, VEK 1, SA, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Kertakaikkiaan ihastuttava pää ja ilme. Kauniit korukarvat korvissa, korostavat itsetietoista ilmettä. 
Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa Hyvä luusto ja runkovahvuus. Liikkuu 
kauniisti ja reippaalla askeleella. Oikeanlaatuinen silkkinen karvapeite kaikkine rodun yksityiskohtineen. Upea veteraani. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, VET ERI VEK1 SA PN2 VET ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Almost 10 years. Lovely size and shape. Excellent condition for age. Lovely feminine head. Lovely eye and expression. Ears 
well placed. Good bone, feet. Stands little out at elbows. Excellent topline and tail. Angulations good front and rear. Very nice 
on move. Very balanced side move.  
Melkein 10 vuotias. Kaunis koko ja muoto. Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Kaunis narttumainen pää. Kauniit silmät ja 
ilme. Korvat hyvin asettuneet. Hyvä luusto, jalat. Seisoo hieman kyynärpäät ulos. Erinomainen ylälinja ja häntä. Kulmaukset 
hyvät edestä ja takaa. Todella hieno liikkeessä. Todella tasapainoinen sivuliike. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI, VEK4, SA 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Utmärkta proportioner. Prydlig huvud. Fina öronbehäng. Elegant topline. Bred fram. 
Bra kropp. Goda vinklar. Mycket välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. Välbevarad. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Viehättävä pää. Hyvät korvahapsut. 
Elegantti ylälinja. Leveä edestä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
Hyvin säilynyt. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VET ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent mouth at 10 years old. Well shaped head with dark pigment. Good finished foreface. Elbows could be tighter. Well 
upright on shoulder. In excellent coat and hard condition. Happy enthusiastic show girl, going a bit wide in front. 
Erinomainen suu 10 vuoden iässä. Hyvänmuotoinen pää, tumma pigmentti. Hyvin täyttynyt kuono. Kyynärpää voisivat olla 
tiiviimmät. Hyvin pysty lapa. Erinomaisessa turkissa ja kovassa kunnossa. Iloinen, innokas show tyttö, joka liikkuu hieman 
leveästi edestä.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania  VET ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very nice, typical, feminine head. Good topline. Correct tail. Parallel front. Good angulations. Good hair quality in perfect show 
condition. Good movement. 
Erittäin kiva, tyypillinen, feminiininen pää. Hyvä ylälinja. Oikea häntä. Yhdensuuntainen  etuosa. Hyvät kulmaukset. Hyvä 
turkinlaatu täydellisessä näyttelykunnossa. Hyvä liike. 
 
TOYWAY EL-DON JOHN 55197/12 uros 
i.Toyway Tru-Ba-Durix e. Toyway Zat-Zuma 
Kasv. Leiviskä Jouko, Varjakka  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL-ERI, VAK 4, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Correct head. Good coat. Good body muscle. Correct in front. Correct angulation. Good movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Oikeanlainen pää. Hyvä turkki. Hyvä lihaksisto. Oikeanlainen etuosa. Oikeanlaiset kulmaukset. Hyvät 
liikkeet.  
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen VAL ERI, VAK 2, SA 
2,5 v, hyvärunkoinen, nuori uros. Erinomaisen jäntevässä kunnossa. Hyvä luusto, kulmaukset tasapainossa. Sopivasti 
eturintaa, tiiviit kyynärpäät. Kauniit käpälät ja hieno hapsutus. Urosmainen pää. Hyvät korvat, vahva kuono ja purenta. Hieman 
pyöreät silmät. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu oikealla luonteella. Kaunis, sujuva sivuaskel. 
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Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, VAL ERI VAK1 SA PU2 VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Almost 3 years. Masculine. Correct head and ears. Perfect bite. Excellent in chest and front. Excellent topline. Excellent movement and 
temperament. 
Melkein 3 vuotta. Urosmainen. Oikeanlainen pää ja korvat. Täydellinen purenta. Erinomainen rinta ja edestä. Erinomainen ylälinja. 
Erinomainen liike ja luonne. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VAL ERI 1 SA PU 2 CACIB 
Käsiteltävissä 
Almost 3 year old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct 
tail set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice male.  
Lähes 3 vuotias. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva uros.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VAL ERI 4 
Käsiteltävissä 
Excellent breed type. Good body proportions. Masculin head. Nice dark well-shaped eye. Good expression. Well cushioned 
foreface. Good ear. Strong neck. Well angulated in front. Good ribs. Good tailset, could be better angulated in hindquarters. 
Moves well, should be stronger behind.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Urosmainen pää. Kivat tummat, hyvän malliset silmät. Hyvä ilme. Hyvin 
täyttynyt kuono-osa. Hyvät korvat. Vahva kaula. Hyvin kulmautunut etuosa. Hyvät kylkiluut. Hyvä hännän kiinnitys. Voisi olla 
paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin, pitäisi olla vahvempi takaa.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 2, SA, PU 2, VARACACIB 
Hyväntyyppinen, sopusuhtainen uros, jolla hyvä pää. Oikea ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko. Hyvä karva. 
Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, hieman löysästi edestä. Hyvä karva. 
 
TOYWAY FA-BI-ANNA 12607/01 narttu 
i. Toyway Bas-Illi e. Toyway Jo-Han-Na 
Kasv. Leiviskä Jouko, Varjakka  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Fantastiskt välbevarad veteran tik. Utmärkta proportioner. Feminint huvud. Kunde ha längre nosparti. Välkroppad och 
välvinklad. Visade i fantastisk kondition. Otroligt pigga rörelser. Vacker päls. 
Fantastisen hyvin säilynyt veteraaninarttu. Erinomaiset mittasuhteet. Feminiininen pää. Kuono voisi olla pidempi. Hyvä runko 
ja kulmaukset. Esitetään fantastisessa kunnossa. Uskomattoman reippaat liikkeet. Kaunis turkki. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI, VEK 1, SA, PN 4, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 v kauniissa kunnossa oleva veteraani, jolla ihanat mittasuhteet, ääriviivat, ryhti. Liikkuu loistokkaasti. Upea kunto. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI, VEK3, SA 
Snart femtonårig tik full av gnista och go. Söt huvud och uttryck. Fina behäng. Litet tunt nospartiet. Fin topline. Bra kropp. 
Goda vinklar. Vackert päls. Rör sig raskt och arbetsvilligt. Fina tassar. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Kohta 15-vuotias narttu, täynnä kipinää ja tarmoa. Suloinen pää ja ilme. Hyvät hapsut. Hieman kevyt kuono-osa. Hyvä ylälinja. 
Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Kaunis turkki. Liikkuu reippaasti ja yhteistyöhaluisesti. Hyvät käpälät. Erinomainen luonne. 
Hyvin esitetty. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Csaba Zsolt Lokodi, Romania  VET ERI 4  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good size. Beautiful coat condition. A little bit small, but feminine head. A little bit narrow muzzle and skull. Correct parallel 
front. Correct tail. A little bit French front. 
Hyvä koko. Kaunis turkin kunto. Hieman pieni, mutta feminiininen pää. Hieman kapea kuono ja kallo. Oikea tasapainoinen 
etuosa. Oikea häntä. Hieman ranskalainen etuosa. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VET ERI, VEK1, SA, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14v. Erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi. Kaunis pää yhä. Silmät, korvat, purenta ok. Erinomainen rintakehä ja kulmaukset. 
Hyvä turkki ja häntä. Iän mukainen itsevarmuus ja arvokkuus. Liikkuu hyvin. VW15 
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TOYWAY FILMA FLINT-STONE FI58752/12 narttu 
i. Toyway In-Tressi e. Toyway Tyttö Olet Tähti 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI, AVK 4 
2 and a half years. Correct type. Typical head. Well size and proportions. In excellent show condition. Good front. Good 
substance. Quality coat. Live in movement. Well presented. 
2,5 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Hyvä etuosa. Hyvä 
olemus. Laadukas turkki. Reipas liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 3 
2,5 v, hyvärunkoinen, nuori narttu. Kauniit linjat. Erinomainen jäntevyys ja hyvin narttumainen, tyylikäs olemus. Hyvä 
raajaluusto ja käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä. Hyvät, pitkät etukäpälät, takakäpälien malli saisi olla parempi. Kaunis pää ja 
ilme. Erinomainen kuono ja purenta. Kaunis karvanlaatu. Liikkuu hyvällä ryhdillä ja askeleella. Tyylikäs kokonaisuus. 
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, AVO ERI, AVK 1, SA, PN 1, SERT, ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä koko ja luusto. Selvä sukupuolileima, kaunisilmeinen nartun pää, hyvät korvat, pienet silmät. 
Hyvä kuono-osa, erinomainen ylälinja, hyvä häntä, hyvä eturinta ja rungon syvyys. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä karvanlaatu. 
 
TOYWAY FRANKIE BOY FI58751/12 uros 
i.Toyway In-Tressi e. Toyway Tyttö Olet Tähti 
Kasv. Leiviskä Jouko, Varjakka  
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-ERI, AVK-2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Kaunislinjainen, hyvä rakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Melko voimakas otsapenger. Värjäytymät silmien alla 
häiritsevät ilmettä. Kookkaat, hieman alaskiinnittyneet korvat. Hyvä runko ja häntä. Toivoisin silkkisemmän karvan. Liikkuu 
hyvin, hyvä luonne.  
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen AVO ERI, AVK 1, SA, PU 1, SERT, CACIB, ROP 
2,5 v, jäntevä, hyvärunkoinen ja kaunislinjainen, nuori uros. Hyvä raajaluusto ja kauniit, pitkät käpälät. Erinomaiset kulmaukset 
sekä edessä että takana. Urosmainen pää. Hyvä silmienmuoto ja korivienkiinnitys. Vahva kuono ja purenta. Oikealaatuinen 
karvapeite ja hyvä hapsutus. Tarmokkaat liikkeet, joissa hyvä ylälinja ja hyvä ulottuvuus. Hieman löysyyttä edessä. Miellyttävä 
luonne. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI 1 SA PU 3 SERT FI MVA VARACA 
Käsiteltävissä 
2  ½ years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice male.  
2 ½ vuotias. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva uros.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VAL ERI 3  SA 
Käsiteltävissä 
Nice breed type. Good body proportions. Excellent coat quality. Standing a bit off his head. Masculin head. Dark well-placed 
eye. Excellent expression. Good skull. Good lenght of muzzle enough cushioning. Typical ear. Good neck. Very  typical front. 
Well angulated. Good ribs. Loin could shorter. Strong back. Well angulated behind. Well-set tail. Moves well. Excellent proud 
carriage.  
Kiva rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin laatu. ??? Urosmainen pää. Tummat silmät hyvällä paikalla. 
Erinomainen ilme. Hyvä kallo. Hyvä kuonon pituus ja riittävästi täytettä. Tyypilliset korvat. Hyvä kaula. Erittäin tyypillinen 
etuosa. Hyvät kulmaukset. Hyvät kylkiluut. Lantio voisi olla lyhyempi. Vahva selkä. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä hännän 
kiinnitys. Liikkuu hyvin. Kantaa itsensä erinomaisen ylpeästi.  
 
TOYWAY HAMULDA 12784/14 narttu 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Toytay Tyttö Olet Tähti 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia   NUO ERI 1 SA PN 4 SERT 
Käsiteltävissä 
1 ½  years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice female. 
1 ½ vuotias. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva narttu.  
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Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen NUO ERI, NUK 1, SA, PN 2, SERT, VARACACIB 
Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät, suorat eturaajat. 
Erinomainen runko. Hyvä häntä. Kauniit liikkeet. Hyvä luonne. 
 
TOYWAY HAR-RI-ETTA 12785/14 narttu 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Toytay Tyttö Olet Tähti 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, JUN-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hieman etuasentoiset lavat. Turkki saisi olla 
rungonmyötäisempää. Hyvä kallo ja korvat. Kuono-osa saa täyttyä ja alaleuka saisi olla leveämpi. Taka-askel jää rungon alle ja 
liikkeessä takakorkea. 
 
TOYWAY JULES VERNE FI53001/14 uros 
i. Toyway El Don-John e. Toyway Verity 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK1, KP, PU1-PENTU, VSP-PENTU 
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea 5kk urospentu. Erittäin kaunis pää. Hyvä pigmentti. Kaunis, leveä ja syvä 
alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Kokoon nähden sopiva raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 
takaa. Kaunis karvapeite. Liikkuu sivulta vetävin askelin, takaa hyvin, edestä vielä hieman löysästi. Ihastuttava luonne. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  PEK 3 
Maskuliininen urospentu. Oikat rungonmittasuhteet seistessä. Pyöreyttä kallo-osassa. Kauniit, tummat silmät. Voimakas 
alaleuka. Hyvin rakentunut edestä. Polvikulmaus voisi olla korostuneempi. Tilava runko. Hyvä hännänkiinnitys. Toivoisin 
hieman lisää ulottuvuutta takaliikkeisiin. Kaunis ylälinja liikkeessä. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, PEN 1, KP VSP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Small and very typical. Good skull & ear placement. Perhaps ? strong underjaw. But this may correct itself with time. Excellent 
forehead. Sound & free on the move. 
Pienikokoinen ja tyypillinen. Hyvä kallo ja hyvin asettuneet korvat. Ehkä hieman voimakas alaleuka, mutta tämä saattaa 
korjaantua ajan kassa. Erinomainen otsa. Tasainen ja vapaa liike. 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia PEK 2, KP 
7 months. Correct type. Typical head. Excellent expression. Good, nice front. Beautiful topline and good substance. High 
quality coat. Excellent in movement. Well presented. Very promising. 
7 kuukautta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Erinomainen ilme. Hyvä etuosa. Kaunis ylälinja ja hyvä olemus. Korkealaatuinen 
turkki. Erinomaiset liikkeet. Hyvin esitetty. Hyvin lupaava. 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN H 
Käsiteltävissä 
Well developed young dog. Coat shoud be straighter. Well proportioned head. Eyes too round. Muzzle should have more 
cushioning. Good ears. Front should be more angulated. Nice ribs. Short loin. Rear should be stronger. Moves well, but should 
have more reach and drive. Nice temperament. 
Hyvin kehittynyt nuori uros. Turkin tulisi olla suorempi. Hyvät pään mittasuhteet. Liian pyöreät silmät. Kuonossa tulisi olla 
enemmän täytettä. Hyvät korvat. Etuosan tulisi olla enemmän kulmautunut.  Kivat kylkiluut. Lyhyt lanne. Takaosan tulisi olla 
vahvempi. Liikkuu hyvin, mutta ulottuvuutta ja draivia tulisi olla enemmän. Kiva luonne.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI, JUK 2 
Hyvätyyppinen, nuori uros. Pyöreähköt silmät. Ihanteellinen korvienkiinnitys ja muutenkin kaunis pää. Hyvin kulmautunut 
etuosa. Vahva runko. Hyvä hännänkiinnitys. Hieman suorat takaraajat. Hyvä turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI, JUK 1, SA, PU 2, SERT 
Erittäin hyvin rakentunut, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman pyöreä kallo. Erinomainen kaula. Sopusuhtainen 
runko. Erittäin hyvä ylälinja. Takaraajojen kulmauksia saisi olla enemmän. Lupaava turkki. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, JUN EH, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very wooly coat. Eye a little round through is of good colour. Skull is a little flat. Exellent feet. Strong short loin. Needs more 
angulation in the hock. Needs to drop in his rear. Sound front movement. Good tailset, but looks a little heavy and low. 
Hyvin villava turkki. Hieman pyöreät silmät, mutta hyvän väriset. Kallo on hieman tasaine. Erinomaiset tassut. Vahva, lyhyt 
lanne. Pitäisi olla paremmat takakulmaukset. Takaosan tulisi madaltua. Tasainen etuliike. Hyvä hännänkiinnitys, mutta näyttää 
hieman raskaalta ja matalalta. 
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Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen, lyhyehkö junioriuros. Oikeanmuotoinen pää. Lavat hieman edessä. Niukasti kulmautuneet takaraajat. Hyvä 
häntä. Turhan pehmeä ja villava turkki. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska JUN ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good substance. Excellent head and expression. Correct mouth. Good neck and topline. Well set tail. Well 
developed body. Good hind quarters. A bit heavy in coat. Moves and shows well. 
Maskuliininen hyvärakenteinen uros. Erinomainen pää ja ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. 
Hyvinkehittynyt runko. Hyvät takakulmaukset. Hieman raskas turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska JUN ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine head, good bite. Wellplaced ears and eyes. Good neck. Would like a stronger topline. Well angulated. Good depth 
of chest. Missing silky topcoat. Still very much woolish. Moves well. Temperament could be more free today. 
Maskuliininen pää, hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvä kaula. Haluaisin vahvemman ylälinjan. Hyvin 
kulmautunut. Hyvä rinnan syvyys. Silkkinen päällysturkki puuttuu. Vielä erittäin villava. Liikkuu hyvin. Luonne voisi olla 
vapaampi tänään. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN ERI JUK2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Nature-looking with lot of coat. Broad between canine teeth. Lost of cushioning. Ear-set ok. Good pro-sternum. Good body. 
Very short couphing. Silky coat & rather lot of it. Nice bone. Good feet. Not a good rear-action but nice profile action & rear-
action. 
Luonnollisen näköinen runsaalla karvapeitteellä. Tilaa kulmahampaiden välissä. Menettää täyteläisyyttä. Korvienkiinnitys ok. 
Hyvä eturinta. Hyvä runko. Todella lyhyt lantio. Silkkinen karvapeite & pikemminkin liika sitä. Hyvä luusto. Hyvät käpälät. Ei niin 
hyvä takaliike mutta hyvä profiili liikkeessä ja takaliikkeet. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk vanha. Sopiva koko, mutta mittasuhteiltaan aavistuksen kompakti uros. Sopivan kokoinen pää, jossa ihanat korvat ja 
ilmeikkäät silmät. Näyttää hieman hampaita, mikä häiritsee. Eturinta vielä kehittymätön ja kyynärpäissä löysyyttä. Kaunis 
ylälinja ja häntä. Sopiva raajaluusto. Polvikulmaukset voisi olla voimakkaammat. Komea pentuturkki. Liikkuu ryhdikkäästi 
sivulta. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  JUN ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Typical yound tibbe. A bit low set ears. Nice skull. Acceptable undershot but I don’t want it to be more. Very good fore legs. 
Typical nice neck. Very fluffy coat at the moment. Good tailset. Very firm body. Moves nice behind, a bit short in front. Carries 
himself well when moving. Would lie a bit more angulations in knees and hocks. Shows well.  
Tyypillinen nuori tipsu. Hieman alhaalle kiinnittyneet korvat. Kiva kallo. Hyväksyttävä alapurenta, jota en halua enempää. 
Erittäin hyvät etujalat. Tyypillinen kiva kaula. Erittäin pörheä turkki tällä hetkellä. Hyvä hännän kiinnitys. Erittäin tiivis runko. 
Liikkuu kivasti takaa, hieman lyhyesti edestä. Kantaa itsensä hyvi liikkeessä. Voisi olla enemmän kulmauksia polvissa ja 
kintereissä. Esiintyy hyvin.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI, JUK3, SA 
Tilltalande maskulin hane med utmärkt proportioner. Mycket välformad skalle. Välplacerade öron med fina fransar. Aningen 
öppna ögon, mycket mörka. Fint nosparti. Utmärkt haka. Mycket flott hals och silhuett. Utmärkt svans, kropp och vinklar. Fina 
tassar med lite fransar. Rör sig med härlig resning och raskhet. Vacker päls. 
Miellyttävä maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erittäin hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat, joissa 
hyvät hapsut. Aavistuksen avoimet silmät, hyvin tummat. Hyvä kuono-osa. Erinomainen alaleuka. Erittäin upea kaula ja 
silhuetti. Erinomainen häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät käpälät, joissa hieman hapsuja. Liikkuu ihanalla ryhdillä ja 
reippaudella. Kaunis turkki. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia JUN ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Top size. Good skull & eyes. Needs more finish in muzzle. Good bone & feet. Carries himself well. 
Koon ylärajalla. Hyvä kallo & silmät. Kuonon tulee täyttyä. Hyvä luusto ja käpälät. Kantaa itsensä hyvin. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 kk. Oikeat uroksen mittasuhteet, mutta tekee vielä hieman korkearaajaisen vaikutelman. Hyvä kallo, silmät ja korvat. Melko 
voimakas alapurenta. Voimakas rintakehä. Riittävät kulmaukset. Hyvät käpälät. Runsas turkki. Hyvä häntä. Hieman 
kinnerahtaat takaliikkeet. Etuaskelten ulottuvuus voisi olla parempi. 
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TOYWAY LA ISLA BONITA 42443/14 narttu 
i. Toyway Xenotero e. Toyway Diwa Dawana 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI, JUK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeankokoinen, mittasuhteiltaan rotutyypillinen viehättävä nuori narttu. Feminiininen pää, jossa oikeat mittasuhteet. Kauniit 
tummat silmät. Hyvä alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva 
raajaluusto. Liikkuu erinomaisesti sivulta ja takaa. Vielä hieman epävakaasti edestä. Oikealaatuinen silkkinen kaunis 
karvapeite. Viehättävä kokonaisuus. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI JUK2 SA VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
1 year. Feminine. Excellent in type and size. Very nice head. Black nose. Correct bite. Excellent in chest and topline. Good movement. 
1 vuotta. Narttumainen. Erinomainen tyypiltään ja kooltaan. Todella hyvä pää. Musta kirsu. Oikeanlainen purenta. Erinomainen rinta ja 
ylälinja. Hyvät liikkeet. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI 3 SA 
Käsiteltävissä 
1 year old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice young female. 
1 vuotias. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva nuori narttu.  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen JUN ERI, JUK 1, SA 
Pienehkö, tasapainoisesti kehittynyt, nuori narttu. Oikeamuotoinen pää. Miellyttävä ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Oikeat 
mittasuhteet rungossa. Hyväasentoinen häntä. Kaunis, oikealaatuinen turkki. Terveet liikkeet. Esiintyy reippaasti. 
 
TOYWAY LA-VEN-DEL 40554/02 narttu 
t. Toyway Giga-Watti e. Toyway Vad-Elma 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, VET-ERI, VEK-1, SA, PN-3, VSP-VET 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Erinomainen koko. Tyypillinen lähes 13-v hyväkuntoinen, kaunislinjainen, reipas narttu. Sopivan pieni pään koko. Melko korkea 
otsa ja hieman kuivunut kuono. Toivoisin paremman korvien asennon. Erinomaiset raajat ja runko. Hyvä, silkkinen karva. 
Ensiluokkaiset liikkeet, ihastuttava luonne. 
 
TOYWAY LESLIE HOW-ARD 18683/15 uros 
i. Toyway El-Don-John e. Toyway Xupatus 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, PPEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 kk ikäinen urospentu, jolla kaunis pää & varsin viehättävä ilme. Kauniisti sijoittuneet korvat. Hyvin kaunis kaula & ylälinja. 
Erinomainen runko. Sopiva raajaluusto. Hyvin tasapainoiset kulmaukset. Tyypillinen karvapeite. Tasapainoinen esiintyminen. 
Toivon, ettei karva enää kasva, eikä alaleuka pitene. Liikkuu tasapainoisesti & yhdensuuntaisesti. Erinomainen esiintyjä. 
 
Vantaa  5.9.2015  Paavo Mattila  PEK 1 KP VSP-pentu 
Käsiteltävissä   
Mittasuhteiltaan hyvä pentu, hyvänmallinen pää, purenta saisi olla tiiviimpi, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hyvät 
raajat, erittäin hyvä ylälinja, kaunis häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, PEN 1, KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice head & expression. Correct bite. Perfect eye set. Good ear set. Good brisquet. Good angulations and tail carriage. 
Nice coat. Correct movement. 
Hyvin viehättävä pää ja ilme. Oikea purenta. Täydellinen silmien asento. Hyvä korvien asento. Hyvä eturinta. Hyvät 
kulmaukset ja hännän kanto. Hyvä turkki. Oikeat liikkeet. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk. Oikeat mittasuhteet ja tyyppi. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat. Alaetuhampaiden rivi epätasainen. Sopiva rintakehä ja 
raajojen vahvuus. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä häntä. Oikea turkin laatu, eikä sen juniorilla tämän pidempää tarvitse olla. 
Hieman sisäkierteiset liikkeet. Moitteeton askelpituus. 
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TOYWAY LU-CILLE BALL 18687/15 narttu 
i. Toyway El-Don-John e. Toyway Xupatus 
kasv. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Vantaa  5.9.2015  Paavo Mattila  PEK 1 KP ROP-pentu 
Käsiteltävissä   
Erittäin hyvin rakentunut pentu, jolla oikeat mittasuhteet, hyvänmallinen kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, kaunis kaula, 
erittäin hyvä runko, erinomainen häntä, hyväasentoiset raajat, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK1 
8 månader tik med bra proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron. Mörka, välformade ögon. Fint nosparti. Bra haka. 
Fin överlinje. Bra svans. Bra kropp och vinklar. Rör sig med fint, raskt steg och resning. Mycket tjock och tät päls. Önskar 
tydligare könsprägling. 
8 kk narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä 
kuono-osa. Hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella ja 
ryhdillä. Erittäin paksu ja tiheä turkki. Toivoisin selvempää sukupuolileimaa. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, PEN 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, vankka luusto, ei tarvitse enää kasvaa. Voimakas pää, hieman alas kiinnittyneet korvat. Kauniit tummat 
silmät, hyvä kaula ja rinta. Tässä vaiheessa takakorkea, hieman etuasentoiset riittävän kulmautuneet eturaajat. Oikean 
mallinen rintakehä, takakulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat. Liikkuu takaraajat rungon alla. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN ERI, JUK3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 kk. Erittäin hyvä tyyppi ja nartun mittasuhteet, kuitenkin voimakas ja järeä. Hyvä, vahva pää. Kauniit silmät. Hyvät korvat ja 
purenta. Leveät leuat. Voimakas rintakehä ja raajaluusto. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Liikkuu suoraan, 
napakat askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  JUN H 
A little masculine in head. Good angulation through out, but has too much of everything for bitch. Sound movement, positive 
side action. But as she looks so masculine I have to give her good.  
Hieman urosmainen  pää. Hyvät kulmaukset kaikin puolin, mutta sillä on kaikkea liikaa nartuksi. Tasapainoiset liikkeet, varmat 
sivuliikkeet. Koska näyttää niin urosmaiselta, niin minun on pakko antaa H.  
 
TOYWAY VERITY 22502/10 narttu 
i.Toyway Lalji e.Toyway Talika 
Kasv. Leiviskä Jouko, Varjakka  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP 
Käsiteltävissä 
Excellent breed type. Well-made body. Excellent coat quality. Feminine head, excellent in all parts. Typical expression. Very 
typical ear. Excellent typical front. Good legs, typical feet. Excellent rib. Short loin. Well muscled hindquarter. Good topline. 
Excellent tailset and carriage. Typical movement, a little bit wide in front and rear.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvin rakentunut runko. Erinomainen turkin laatu. Feminiininen pää, erinomainen kaikilta osin. 
Tyypillinen ilme. Erittäin tyypilliset korvat. Erinomainen tyypillinen etuosa. Hyvät jalat, tyypilliset tassut. Erinomaiset kylkiluut. 
Lyhyt lantio. Hyvä lihaksiset takakulmaukset. Hyvä ylälinja. Erinomainen hännän kiinnitys ja kanto. Tyypilliset liikkeet, hieman 
leveät edestä ja takaa.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI, VAK 2, SA, PN 4 
Hyvätyyppinen, hyvin liikkuva narttu. Kaunis pää, hyvä ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kyynärpäät voisi olla 
rungonmyötäisemmät. Hyvä häntä. Hyvä karva. Hyvä luonne. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI 
Hyvä narttu, joka voisi olla hieman korkearaajaisempi. Kaunis pääja ilme. Erittäin hyvä kaula. Sopusuhtainen runko. Hyvin 
kulmautuneet raajat. Erittäin hyvälaatuinen turkki. Kaunis häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Skull a little wide and flat. Could use ears better. Excellent width of muzzle and depth of chin. Eye dark but a little round. A little 
low to ground. Moves a little wide in front but has good topline and tailset. 
Kallo on hieman leveä ja tasainen. Voisi käyttää korvia paremmin. Erinomainen kuonon leveys ja alaleuan syvyys. Tummat, 
mutta hieman pyöreät silmät. Hieman matala. Liikkuu edestä leveästi, mutta ylälinja ja hännänkiinnitys ovat hyvät. 
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Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin narttumainen, kauttaaltaan terverakenteinen ja energisesti liikkuva narttu. Ihastuttava nartun ilme. Täysi hampaisto. 
Hyvä köli. Sopiva raajaluusto, hyvät kulmaukset. Hyvät hapsut. Vaivaton askellus. 
 
TOYWAY ZAT-ZUMA 44704/05 narttu 
i.Toyway Duk-E-Brae e.Toyway La-Ven-Del 
Kasv. Leiviskä Jouko, Varjakka  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VET ERI, VEK 1, SA, ROP-VET 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Exc. type. Good size. Correct in front. Good body muscle. Good angulation. Good balance. Good movement. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Oikeanlainen etuosa. Hyvä lihaksisto. Hyvät liikkeet. Hyvin kulmautunut. Tasapainoinen. Hyvät 
liikkeet. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen VET ERI, VEK 1, SA, PN 1, VSP, ROP-VET 
10 v, viehättävä, jäntevä, oikealinjainen narttu. Hieno, pitkä rintakehä ja hieno etuosa. Kulmaukset tasapainossa. Kauniit, pitkät 
käpälät. Hyvin kaunis, narttumainen pää. Erinomainen ilme. Vahva kuono ja purenta. Runsas, oikealaatuinen turkki. Liikkuu 
sujuvasti ja ryhdikkäästi säilyttäen linjansa erinomaisesti. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, VET ERI VEK1 SA PN3 VET ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
10 years. Feminine. Excellent in size. Correct muzzle. Undershot bite. Correct backline. Coat in top show condition. Excellent movement 
and temperament. Top presentation. 
10 vuotta. Narttumainen. Erinomainen kooltaan. Oikeanlainen kuono. Alapurenta. Oikeanlainen selkälinjaus. Turkki näyttely kunnossa. 
Erinomainen liike ja luonne. Huippu esiintyminen. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    VET ERI 1 SA PN 2 VSP-VET  
Käsiteltävissä 
10 years old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. 
10 vuotta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  VET ERI 1 SA PN 4 VSP VET 
Käsiteltävissä 
Excellent breed type. Good body proportions. Good coat structure. Well-made body. Feminine head. Good proportions. Good 
eye placement. Oriental expression. Good filling of the fore-face. Typical ears. Typical front. Good legs, typical feet. Round 
ribs. Strong loin. Hind angulations could be stronger. Good tailset and carriage. Moves well, carrying herself with pride.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä turkin rakenne. Hyvin rakentunut runko. Feminiininen pää. Hyvät 
mittasuhteet. Hyvä silmien paikka. Itämainen ilme. Hyvin täyttynyt kuono-osa. Tyypilliset korvat. Tyypillinen etuosa. Hyvät jalat, 
tyypilliset tassut. Pyöreä rintakehä. Vahva lantio. Takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Hyvä hännän kiinnitys ja 
kanto. Liikkuu hyvin kantaen itsensä ylpeästi.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VET ERI, VEK 3, SA 
Erinomaisessa kunnossa oleva. Erinomaista tyyppiä. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät 
rungonmittasuhteet. Hyvä kaula ja ylälinja. Tiivis runko. Liikkuu hyvin takaa, edestä hieman löysästi. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, VET ERI, VEK 2, SA, PN2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvä tyyppi. Vankka narttu 10 v. Kaunis pää & ilme. Erinomainen ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä. Hyvä eturinta. 
Erinomainen runko, häntä & kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkui kauttaaltaan hyvin. Kauniissa kunnossa. 
 
TOYWAY ZHARLESTON 53703/11 uros 
i. Toyway Xolpo e. Toyway Talika 
kasv & om. Jouko Leiviskä, Varjakka 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  VAL ERI, VAK 1, SA, PU 1, ROP 
Very attractive. Typical proportions. Beautiful head and expression. Correct bite. Excellent neck, topline and tail carriage. 
Excellent shape of chest. Very well angulated and moves. Super coat condition. 
Hyvin viehättävä. Tyypilliset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Erinomainen kaula, ylälinja ja erinomaisesti 
kannettu häntä. Erinomainen rinnan muoto. Erittäin hyvin kulmautunut ja liikkuu erittäin hyvin. Loistava turkin kunto. 
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TUULING CHAN PARIS 14780/04 narttu 
i. Bio-Bios Matrix e. Tuuling Yennes Chantal 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VET-ERI, VEK-1, SA, PN-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen, tasapainoisesti rakentunut riittävä luustoinen veteraani. Lyhyt rintakehä, hyvä ylälinja ja eturinta. Hyvät korvat, 
tummat silmät. Hyvä pigmentti. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI, VEK1, SA, PN4, ROP VET 
Utsökt veteran. Så fin och välbevarad. Mycket feminin. Välkroppad och välvinklad. Visad i strålande kondition. Otroligt vackra 
rörelser. Vacker päls. Härlig attityd. 
Erinomainen veteraani. Niin hieno ja hyvin säilynyt. Erittäin feminiininen. Hyvä runko ja kulmaukset. Esitetään loistavassa 
kunnossa. Uskomattoman kauniit liikkeet. Kaunis turkki. Ihana asenne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VET ERI, VEK 1, SA, PN 2, ROP-VET 
Good sized very feminine bitch. Excellent head and expression. Very well balanced. Very good angulations. Moves very well. 
Hyväkokoinen, hyvin feminiininen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvä tasapaino. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu 
erittäin hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET ERI 1 SA ROP VET  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice length & height, well-balanced, feminine head, needs better underjaw, excell. front, good body, condition, hindquarters & 
tailset. She is sound.  
Kiva pituus ja korkeus, hyvin tasapainoinen, feminiininen pää, tarvitsee paremman alaleuan, erinomainen etuosa, hyvä runko, 
kunto, takakulmaukset ja hännän kiinnitys. Hän on oikea.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
11 J. alte typische Hündin, starkes Vorbiss, kräftiges Kinn, korrekte Augen & Ohren, ausgezeichnete Winkelungen, noch gute 
Obere- & Unterlinie, Bewegung in der Hinterhand nicht ganz korrekt.  
11-vuotias tyypillinen narttu, voimakas alapurenta, voimakas leuka, oikeat silmät ja korvat, erinomaiset kulmaukset, vielä hyvä 
ylä- ja alalinja, takaliikkeet eivät ole aivan oikeat.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 years. Excellent condition for age. Very nice head & chest  development. A bit open front legs & elbows. Correct topline, tail 
well set & carried. Very nice movement. 
11 vuotias. Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Hyvää pää ja hyvin kehittynyt rintakehä. Etujalat ja kyynärpäät hieman 
leveästi asettuneet. Oikea ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä liike. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VET ERI, VEK 1, SA, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely proportioned, clean outline. Feminine head. Ear placement could be a little better. Jaw a little off centered. Is elegant 
and balanced. Well constructed. Carries herself beautifully on move with lovely typical gate. 
Ihastuttavat mittasuhteet, selkeät ääriviivat. Feminiininen pää. Korvien asetus voisi olla parempi. Purenta ei ole aivan suora. 
Elegantti ja tasapainoinen. Hyvä rakenne. Kantaa itsensä kauniisti liikkeessä rodulle tyypillisesti. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET ERI, VEK 1, SA, PN 2, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent head carriage. Head & tail giving the right outline. Eyes well set apart. Nice flat, deep skull. Crossing a little in front 
when moving, but really nice outline when moving. 
Hyvä pään asento. Pää ja häntä antavan oikean vaikutelman ääriviivoista. Silmät oikein asettuneet. Hyvä matala, syvä kallo. 
Astuu hieman ristiin liikkeessä, mutta todella hienot ääriviivat liikkuessaan. 
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland    VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-veteraani 
Käsiteltävissä  
Excellent for breed type. Good foreface. Excellent in eyes. Good scull. Well placed ears. Good front assembly. Excellent neck. 
Great toopline & tailset. Well angulated behind. Super coat. Lovely picture standing. Great profile on the move. Front action is 
little eratic, nees to be more stable in front.  
Erinomainen rotutyyppi. Hyvä kuono. Erinomaiset silmät. Hyvä kallo. Hyvin astettuneet  korvat. Hyvä etuosan rakenne. 
Erinomainen kaula. Upea ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen turkki. Ihana sivukuva seistessä. 
Upea sivukuva liikkeessä. Etuliikkeet hieman epävakaat, pitäisi olla tasapainoisempi edestä.  
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI, VEK1, SA, PN4, ROP VET 
Utmärkt typ och helhet. Snart tolvårig tik full av kvalitet. Söt huvud och uttryck. Ett litet slarvigt öra. Harmonisk silhouette. 
Välkonstruerat. Mycket välgående med en ladylik utstrålning. Utmärkt temperament. Proffsigt visat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Kohta 12-vuotias narttu täynnä laatua. Suoloinen pää ja ilme. Hieman huolimaton korva. 
Harmoninen silhuetti. Hyvä rakenne. Liikkuu erittäin hyvin ladylike-olemuksella. Erinomainen luonne. Ammattimaisesti esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VET ERI, VEK 1, SA, PN 3, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto. Purenta voisi olla leveämpi, tummat silmät. Hieman ilmavat korvat, hyvä kaula ja 
ylälinja. Riittävä eturinta, hyvät etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä, riittävät takakulmaukset. Hieman litteä häntä. 
Erinomainen askelpituus ja ryhti. Hieman sisäkierteiset eturaajat liikkeessä. 
 
TUULING CIONS OLIVIA 42678/03 narttu 
i. Mavibos Kalimo e. Simpasture Campion 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI, VEK2, SA 
Otrolig vacker och välbevarad veteran. Feminint huvud och uttryck. Exemplarisk bett. Välkroppad och välvinklad. Underbara 
rörelser. Presenterad i tip-top kondition. 
Uskomattoman kaunis ja hyvin säilynyt veteraani. Feminiininen pää ja ilme. Esimerkillinen purenta. Hyvä runko ja kulmaukset. 
Suurenmoiset liikkeet. Esitetään tip-top kunnossa. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Bald 12 J. alte Hündin, korrektes Gebiss, typischer Ausdruck, korrekte Winkelungen, gute Untere- & leicht nachgebende 
Oberlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf, vorne leicht kreuzend.  
Pian 12-vuotias narttu, oikea purenta, tyypillinen ilme, oikeat kulmaukset, hyvä alalinja, ylälinja hieman pehmeä, erinomaiset 
liikkeet, astuu edestä hieman ristiin.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI, VEK 1, SA, PN 4, VET-ROP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 years. In very good condition. Very nice head, correct bite. Excellent development of chest. Front legs a bit open in elbows. 
Excellent topline. Tailset good, well carried. Very nice movement. 
12 vuotias. Hyvässä kunnossa. Hyvä pää, oikea purenta. Rintakehä erinomaisesti kehittynyt. Etujalkojen kyynäpäät hieman 
löysät. Erinomainen ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys, hyvin kannettu häntä. Hyvä liike. 
 
Pori 2.8.2015, Delmar Sean, VET ERI, VEK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head shape. Ideal proportions between foreface & skull. Good ear carriage. A little high on shoulders. Would like the body 
a little fuller. Excellent tail set. Coat in excellent condition. Nice free mover. 
Oikeanmuotoinen pää. Oikeat mittasuhteet kuonon ja kallon välissä. Hyvä korvien asento. Hieman korkeat olkapäät. Toivoisin 
hieman täyteläisemmän rungon. Erinomainen hännänkiinnitys. Turkki erinomaisessa kunnossa. Hieno, vapaa liikkuja. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VET ERI, SA 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik med utmärkta proportioner. Prydligt uttryck. Välburna öron. Harmonisk silhouette. 
Välkroppad. Välkonstruerad. Ovala tassar. Utmärkt päls och teckning. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Viehättävä ilme. Hyvin kannetut korvat. 
Harmoninen silhuetti. Hyvä runko. Hyvä rakenne. Ovaalit käpälät. Erinomainen turkki ja merkit. Liikkuu hyvin. Erinomainen 
luonne. Hyvin esitetty. 
 
TUULING EL VERNER FI39309/14 uros 
i. P'Zazz Never Say Never e. Tuuling Ris Elene 
kasv. Tuula Parviainen, Nakkila 
 
Parkano 31.1.2015, Maija Mäkinen,  PEN 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
7 kk. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pää ja korvat sekä silmät. Leuat voisivat olla hieman leveämmät. Etuosa voisi 
olla paremmin kulmautunut, hyvin balanssissa takaa. Lyhyt rintakehä, hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, 
lupaava turkki. Hyvä käytös. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia PEK 2 
Good sized male puppy. He has a good head. Slightly undershot. Lacks a little width in muzzle. Slightly longer body. Strong 
topline. Correct tailset. Very good front and rear angulations.  
Hyvän kokoinen urospentu. Hyvä pää. Hieman alapurentaa. Kuono-osasta puuttuu hieman leveyttä.Hieman pitkä runko. Vahva 
ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN EH 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
10 Monate alt. Rüde von zarteren Schlag, sehr starkes Vorbiss, gutes Kinn, korrekte Augen und Ohren, noch gute 
Winkelungen, gute Obere- und Unterlinie, noch etwas unkoordiniert im Bewegungsablauf. 
10 kuukautta vanha. Hennonpuoleinen uros. Hyvin vahva alapurenta. Hyvä leuka, oikeat silmät ja korvat, vielä hyvät 
kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, vielä hieman epävakaat liikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 months. Correct size & head, the bite should be tighter. Nice neck, chest should be better developed, more rounded. 
Correct angulation in back legs. Correct topline, tailset good, tail well carried. Free mover. 
11 kuukautta. Oikean kokoinen ja oikea pää, purennan tulisi olla tiiviimpi. Hyvä niska, rintakehän tulee kehittyä pyöreämmäksi. 
Oikeat takakulmaukset. Oikea ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja hyvä hännänkanto. Vapaa liikkuja. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  JUN ERI 2  
Käsiteltävissä  
Masculine with good body. Good size & lenght. Relatively small head. Well proportioned. Good eyes & ears. Muzzle should be 
stronger and the underjaw not so prominent. Well carried neck. Good topline and tail. Well angulated front and rear with good 
bones and feet. Free mover. Good coat.  
Urosmainen hyvällä rungolla. Hyvä koko ja pituus. Suhteessa pieni pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Kuonon 
pitäisi olla  vahvempi ja alaleuka ei saisi olla niin esiin työntyvä. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset 
edessä ja takana sekä hyvä luusto ja tassut. Vapaat liikkeet. Hyvä turkki.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Päähän toivoisin selvemmän sukupuolileiman. Vahva selkä. Vielä kapea eturinta. Hyvät takaraajat. Kaunis 
turkki. Liikkuu hyvin. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
15 kk vielä kehitysvaiheessa ja emännältä tukea hakeva junioriuros, jolle toivon lisää itsevarmuutta ja rodunomaista ryhtiä. 
Sivukuvalta rodunomaiset mittasuhteet. Kuono-osa saisi voimistua. Alaleuka kaipaa leveyttä. Hyvät silmät, korvat ja kaula. 
alaosaltaan kapeahko rintakehä ja liikkeessä jännittyneesti köyristyvä lanne. Eturinta kaipaa leveyttä. Eturaajat saisivat olla 
suoremmat. Hyvä hännän kanto. Oikealaatuinen nuoren koiran turkki. Tänään koira ei vielä näyttelyvalmis rakenteeltaan ja 
luonteeltaan. 
 
TUULING EL VICTOR FI39310/14 uros 
i. P'Zazz Never Say Never e. Tuuling Ris Elene 
kasv. Tuula Parviainen, Nakkila 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, PEN 1, KP,  ROP-Pentu 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Erinomaisen tyyppinen, hyvin kehittynyt, maskuliininen uros. Hyvä pää ja korvat. Ilme saisi olla hieman parempi. Hyvä ylälinja, 
mittasuhteet, runko ja häntä. Toivoisin silkkisempää karvaa. Erittäin hyvät liikkeet. Luonne ok. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  JUN ERI, JUK 1, SA, PU 1, SERT, ROP 
Hyvä koko. Erinomaiset mittasuhteet. Ryhdikäs ja ikäisekseen hyvässä lihaskunnossa. Kaunispiirteinen, urosmainen pää. 
Hyvät korvat. Tummat silmät. Hyvä purenta. Hieman kapea alaleuka. Toinen alakulmahammas saisi asettua paremmin. Hyvä 
rintakehä, eturinta. Hyvä karvanlaatu ja häntä. Kevyet, vaivattomat liikkeet. Esiintyy hyvin. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen JUN ERI, JUK 1 
9 kk, hyvin urosmainen, kauniisti kehittynyt ja oikealinjainen juniori. Erinomainen, pitkä rintakehä ja erinomainen etuosan 
rakenne. Hyvä luusto, kauniit pitkät käpälät, joissa jo hieman hapsutusta. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Urosmainen pää. 
Hyvin kiinnittyneet korvat. Kaunis ilme ja hyvät silmät. Vahva kuono ja hyvä purenta. Etuosa saa tiivistyä. Voisi olla hieman 
enemmän ryhtiä ja tyyliä liikkeessä. Seistessä hyvin kaunislinjainen. Miellyttävä luonne. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI JUK1 SA PU4 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
1 year. Excellent type. Correct head and ears. Correct bite. Deep in chest. Correct in front. Good angulations. Excellent movement and 
temperament. 
1 vuotta. Erinomainen tyypiltään. Oikeanlainen pää ja korvat. Oikeanlainen purenta. Syvä rinnasta. Oikeanlainen edestä. Hyvät 
kulmaukset. Erinomainen liike ja luonne. 
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Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI 1 SA 
Käsiteltävissä 
12 months old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline cottect 
tailset. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. Very nice young male.  
12 kuukautta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta. Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin kiva nuori uros.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Well developed young male. Good body proportions. Good breed type. Correct coat. Masculin head. Dark well shaped eye. 
Good expression. Good skull and foreface, nice cushioning. Good ear. Well-made front. Should have stronger angulated in 
rear. Good tailset and carriage. Moves well, with pride.  
Hyvin kehittynyt nuori uros. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä rotutyyppi. Oikea turkki. Urosmainen pää. Tummat, hyvän 
malliset silmät. Hyvä ilme. Hyvä kallo ja kuono-osa hyvällä täytteellä. Hyvät korvat. Hyvä etuosa. Takakulmaukset pitäisi olla 
vahvemmat. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu hyvin, ylpeästi.  
 
Rovaniemi 23.8.2015, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta, JUN ERI, JUK 1, SA, PU 1, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankkarakenteinen, mittasuhteiltaan oikea. Selvä sukupuolileima. Voimakas uroksen pää. Hyvä kallo-osa, hyvät korvat. 
Riittävä otsapenger. Hyvä kuonon muoto, hyvä kaula, selkä ja häntä. Sopiva eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvät 
käpälät. Liikkuu hyvin edestä, takaa hieman jäykästi. Liikkeessä voisi olla ryhdikkäämpi. Hyvä karvanlaatu. 
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyväntyyppinen nuori uros. Hyvä pää. Alaleuka saisi olla leveämpi & voimakkaampi. Riittävän pituinen kuono. Hyvä ilme. 
Toinen korva hieman kevyehkö. Riittävästi kulmautunut edestä. Hieman lyhyt rintalasta. Vankka runko. Hyvä häntä & kiinnitys. 
Hyvä takaosa. Liikkui sivusta & takaa hyvin, hieman ahtaasti edestä. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI 
Maskulin hane med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron varav ett tenderar att lätta mer än den andra. 
Mörka, välformade ögon. Fint nosparti och ok haka. Bra svans, kropp och vinklar. Mycket fina tassar med fransar. Rör sig med 
fin raskhet, något korsande fram. Fin päls. 
Maskuliininen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat, joista toinen tahtoo olla 
kevyempi kuin toinen. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kuono-osa ja ok alaleuka. Hyvä häntä, runko ja kulmaukset. 
Erittäin hyvät käpälät, joissa hapsut. Liikkuu hyvällä reippaudella, hieman ristiin edestä. Hyvä turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia NUO EH 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good mouth. Rather round in eye showing too much white. Rather pointed in muzzle. Upright in shoulder and topline should 
be firmer. Good pigment. Moved very well behind, not so good in front. Well set and carried tail. Happy temperament. Good 
attitude. 
Hyvä suu. Melko pyöreät silmät, joista näkyy liian paljon valkoista. Melko voimakas kuono. Pystyt lavat ja ylälinjan pitäisi olla 
vakaampi. Hyvä pigmentti. Liikkuu erittäin hyvin takaa, ei niin hyvin  edestä. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Iloinen luonne. 
Hyvä asenne. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
16 months. Good size and proportions. Topline could be better. Good foreface & chin, but the eyes are too promenant. His 
front movement too narrow. 
16 kuukautta. Hyvä koko ja mittasuhteet. Ylälinja voisi olla parempi. Hyvä kuono ja leuka, mutta silmät ovat liian ulkonevat. 
Hänen etuliikkeensä on liian kapea. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
15 kk. Oikeat mittasuhteet. Hyvä kallo. Pyöreähköt silmät. Hyvät korvat. Melko kapeat leuat. Epätasainen hammasrivi edessä. 
Sopiva rintakehän ja raajojen vahvuus. Hyvät käpälät. Melko voimakkaasti periksi antavat välikämmenet. Juuri riittävät 
takakulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Voimakkaasti sisäkierteiset etuliikkeet. Riittävä askelten pituus. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   JUN ERI 3 
Good head & lenght of muzzle, good reach of neck, well placed shoulders, level topline, good quaters and ?? down to hocks. 
Moves soundly with positive sideaction.  
Hyvä pää ja kuonon pituus, hyvä kaulan ulottuvuus, hyvin asettuneet lavat, tasainen ylälinja, hyvät kulmaukset ja ?? matalat 
kintereet.  Liikkuu tasapainoisesti varmoin sivuaskelin.  
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TUULING EL VIOLETTA FI39313/14 narttu 
i. P'Zazz Never Say Never e. Tuuling Ris Elene 
kasv. Tuula Parviainen, Nakkila 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 months. Good size, nice head, nice elegant neck. Well developed chest. Straight front legs. Good angulation in back legs. 
Straight topline. Correct movement. Tail well set & carried. 
11 kuukautta. Hyvän kokoinen, hyvä pää, hyvä elegantti kaula. Hyvin kehittynyt rintakehä. Suorat etujalat. Hyvät 
takakulmaukset. Suora ylälinja. Oikea liike. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää. Köyristää hieman selkäänsä liikkeessä. Hyvä häntä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Voisi liikkua 
hieman ryhdikkäämmin. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Alaleuka voisi olla leveämpi. Kauniit tummat silmät, oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula 
ja ylälinja. Eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvät etukulmaukset. Oikean mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset ja häntä. 
Oikea askelpituus. 
 
TUULING LEN LEIJU FI53527/10 narttu 
i.Vanessan Numando e.Tuuling Ris Ellen 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VAL ERI 4 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice feminine head, good overall balance & shape, good front & body, would like a shade longer in body would give her 
better gait. Sound in movement.  
Erittäin kiva feminiininen pää, hyvä yleis tasapaino ja malli, hyvä etuosa ja runko, toivoisin aavistuksen pidemmän rungon, joka 
vosi antaa paremman askelluksetn. Oikeat liikkeet.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki VAL ERI, VAK 2, SA, PN 3 
Kaunis tasapainoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis ryhdikäs ylälinja ja komea häntäplyymi, joka hyvin 
kiinnittynyt. Erittäin hyväilmeinen pää. Turhan pyöreä kallo. Hyvät korvat. Erittäin hyvä eturinta. Hyvät käpälät. Hyvä takaosa. 
Hyvänlaatuinen karvapeite. Tasapainoiset liikkeet, ehkä pieni lisäkipinä olisi eduksi. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
5 J. alte ansprechende Hündin, korrektes Gebiss, kräftiges Kinn, typischer Ausdruck, gute Fangproportionen, gute 
Winkelungen, vorne etwas eng stehend, gute Obere- & Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Viisivuotias puhutteleva narttu, oikea purenta, voimakas leuka, tyypillinen ilme, hyvät kuonon mittasuhteet, hyvät kulmaukset, 
seisoo hieman ahtaasti edestä, hyvä ylä- ja alalinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 years. Nice size & proportions & head. Correct bite, very well angulated chest, nice straight front legs. Correct angulation in 
back legs. Correct topline, tail well set & carried. Correct movement. 
5 vuotias. Hyvä koko, mittasuhteet ja pää. Oikea purenta, hyvin kulmautunut rintakehä, hyvät suorat etujalat. Hyvät 
takakulmaukset. Oikea ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Oikea liike. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VAL ERI 3 SA PN 4 
Tik med bra proportioner. Stark könsprägel. Lite rund i skallen. Välutfyllt nosparti. Lite slarvigt bett. Kunde ha lite bredare haka. 
Skuldran kunde ligga bättre. Mycket bra ben och tassar med fina fransar. Bra kropp men tänk på midjan. Välplacerad svans. 
Med några hekto lättare hade hon helt kommit till sin rätt. Känns tung idag. Kunde visa lite mera attityd. 
Narttu hyvillä mittasuhteilla. Vahva sukupuoli leima. Hieman pyöreä kallo. Täyteläinen kuono-osa. Hieman huolimaton purenta. 
Leuka voisi olla leveämpi. Lapa voisi olla paremmin asettunut. Erittäin hyvät raajat ja tassut hienoilla hapsuilla. Hyvä runko 
mutta vyötärö tulisi muistaa. Hyvin asettunut häntä. Vähän kevyemmässä kunnossa hän olisi tullut oikeuksiin. Tuntuu raskaalta 
tänään. Voisi olla vähän enemmän asennetta.  
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Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL EH 
Nice size bitch of good type. Well balanced muzzle and skull. Showing teeth today. Good front and topline. Well angulate. Tail 
curled. Moved well.  
Kivan kokoinen, hyvän tyyppinen narttu. Hyvin tasapainoinen kuono ja kallo. Näyttää hampaita tänään. Hyvä etuosa ja ylälinja. 
Hyvin kulmautunut. Kiertynyt häntä. Liikkuu hyvin. (hampaiden ja hännän vuoksi EH) 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 3, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kaunis pää ja ilme. Hyvä ylälinja, hyvin asettunut häntä. Erinomainen turkinlaatu. Hyvät raajat ja liikkeet. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VAL ERI, VAK 1, SA, PN 2 
Erinomainen tyyppi. Erittäin itsetietoinen ilme. Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Erinomainen runko. Riittävä eturinta. 
Erinomainen takaosa ja kaunis häntä. Kaunis, silkkinen turkki. Tasapainoiset liikkeet. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI 
Feminin tik. Utmärkta proportioner. Litet rund skalle. Välburna öron. Litet runda, framträdande ögon. Utmärkt nospartiet. Fin 
topline. Bra kropp. Goda vinklar. Fina tassar. Utmärkt pälskvalitet. Mycket välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Feminiininen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hieman pyöreä kallo. Hyvin kannetut korvat. Hieman pyöreät, ulkonevat silmät. 
Erinomainen kuono-osa. Hyvä ylälinja. Hyvä runko. Hyvät käpälät. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen 
luonne. Hyvin esitetty. 
 
TUULING ME XENIA 25619/15 narttu 
i. Tuuling Via Justus e. Tashi-Gong Remember Me Tuuling 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, PPEN 1, KP, VSP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5,5 kk. Varsin viehättävä narttupentu, jolla erinomaiset mittasuhteet & sopiva luusto. Hyvä runko & lupaava karvapeite. 
Alaleuka voisi olla jo aavistuksen leveämpi. Hyvin kulmautunut takaosa. Etukulmaukset saisi olla voimakkaammat. Liikkuu 
takaa hyvin. Etuliike saa parantua. Tasapainoinen esiintyminen. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, PEN 1, KP, VSP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, hieman kevyt luusto, hieman lyhyt kuono-osa, kauniit tummat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat, riittävä kaula 
ja eturinta, aavistuksen pystyt lavat, oikeanmallinen rintakehä. Riittävät takakulmaukset, oikein kiinnittynyt häntä. Oikea 
askelpituus, vispaa melko voimakkaasti edestä. 
 
TUULING OL URMAS UGAROW FI38852/14 uros 
I. Vanessan Karuson E. Tuuling El Olga  
Kasv. Tuula Parviainen Nakkila 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, vahva selkä. Oikea-asentoiset raajat. Liikkuu hyvin. Hyvä karvanlaatu. 
 
TUULING OL USMA FI38854/14 uros 
I. Vanessan Karuson E. Tuuling El Olga  
Kasv. Tuula Parviainen Nakkila 
 
Parkano 31.1.2015, Maija Mäkinen,  PEN - 
Rodunomainen lähestyttäessä 
7 kk. Viehättävän luonteinen pentu, joka tarvitsee aikaa tasapainottumiseen tässä kehitysvaiheessa. Takakorkea ja köyristää 
liikkeessä ylälinjaansa. Hyvä pää ja leuat, mutta hampaisto vielä kesken. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, 
vankka runko, voisi olla hieman paremmin kulmautunut takaa. Hyvä häntä, runsas pehmeä turkki, kapea edestä, liikkeet 
saavat tasapainottua.  
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK3 
Erinomaista tyyppiä oleva, 9kk vanha oleva urospentu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvät, tummat silmät. 
Hyvä, riittävän syvä alaleuka. Hampaat vaihtumassa. Hyvin kulmautunut etuosa. Ikäisekseen hyvä eturinta. Kokoon nähden 
sopiva raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vielä kovin holtittomasti ja ylälinja kaareutuu 
liikkeessä. Lupaava, kaunis karvapeite. 
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Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 months. Nice size & type & head. Correct bite, ears well set, chest could be better. Open position in elbows, strong back 
legs, correct topline, tail well set & carried. Free mover. 
11 kuukautta. Oikean kokoinen ja tyyppinen ja oikea pää. Oikea purenta, hyvinasettuneet korvat, rintakehän tulee kehittyä. 
Löysät kyynärpäät, vahvat takajalat, oikea ylälinja, hyvä hännänasento ja kanto. Vapaa liikkuja. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti JUN HYL 
Nide head & expression. Good size muscle. Lovely skull. Lower teeth missing. Lovely earcarriage. Nice chest. Good topline. 
Nice coat. Well angulated. A pity he did not move well today.  
Kiva pää ja ilme. Hyvän kokoinen kuono. Ihana kallo. Alahampaat puuttuvat. Ihana korvien kanto. Kiva rinta. Hyvä ylälinja. Kiva 
turkki. Hyvin kulmautunut. Harmi, että ei liiku hyvin tänään.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää. Hampaisto voisi olla parempi. Vahva selkä. Sopivasti runkoa. Hyvät raajat ja liikkeet. Jo hieman liian turkikas. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    JUN ERI 3  
Käsiteltävissä 
Excellent proportions. Good dark eyes. Could have less stop. Could have better bite. Excellent neck and back. Well carried 
tail. Good spring of ribs. Excellent coat. Moves freely and parallel in front. Excellent coat. Nice character.  
Erinomaiset mittasuhteet. Hyät tummat silmät. Otsapengertä voisi olla vähemmän. Purenta voisi olla parempi. Erinomainen 
kaula ja selkä. Hyvin kannettu häntä. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Erinomainen turkki. Liikkuu vapaasti ja yhdensuuntaisesti 
edestä. Erinomainen turkki. Kiva luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JUN ERI 
Hane med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Fina fransar. Fint nosparti. Tillräcklig haka. Mörka, 
välformade ögon. Fin hals. Utmärkt svans. Bra kropp. Ok vinklar. Fina tassar och fransar. Rör sig med fin raskhet. Skulle dock 
önska lite mer attityd och resning. Vacker päls. 
Uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvät hapsut. Hyvä kuono-osa. Riittävä 
alaleuka. Tummat, hyvänmuotoiset silmät. Hyvä kaula. Erinomainen häntä. Hyvä runko. Ok kulmaukset. Hyvät käpälät ja 
hapsut. Liikkuu hyvällä reippaudella. Voisin tosin toivoa hieman enemmän asennetta ja ryhtiä. Kaunis turkki. 
 
TUULING RIS ELENE 56760/07 narttu 
i.Sol-Wa-Dalen’s Arnold e.Tuuling Chan Paris 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, VAL-ERI, VAK, 2 
Rodunomainen lähestyessä 
Tasapainoinen, ryhdikäs, lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko, ylälinja ja häntä. Hyvä 
ilme. Täyteläinen kuono-osa, alaleuka saisi olla leveämpi, liikkuu vaivattomalla askeleella. Miellyttävä luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, VAK4, SA 
Mycket flott champion tik. Feminint huvud och uttryck. Något kort nosparti. Välkroppad och välvinklad. Härliga rörelser. Vacker 
päls. Trevligt temperament. 
Erittäin upea valionarttu. Feminiininen pää ja ilme. Hieman lyhyt kuono. Hyvä runko ja kulmaukset. Ihanat liikkeet. Kaunis 
turkki. Miellyttävä luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
6 J. alte ansprechende Hündin, sehr starkes Vorbiss, ausgezeichneter Typ, vorzügliche Winkelungen, gute Untere- & leicht 
ansteigende Oberlinie, typischer Bewegungsablauf.  
Kuusivuotias puhutteleva narttu, erittäin voimakas alapurenta, erinomainen tyyppi, erinomaiset kulmaukset, hyvä alalinja, 
kevyesti kohoava ylälinja, tyypilliset liikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 years. Nice size, proportions, head. Correct bite. Very well developed chest, a bit open in front legs. Correct topline. Tail well 
set & carried. Free movement. 
7 vuotias. Hyvä koko, mittasuhteet ja pää. Oikea purenta. Hyvin kehittynyt rintakehä, hieman leveä jalkojen asento. Oikea 
ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Vapaa liike. 
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TUULING RIS ELLEN 56761/07 narttu 
i.Sol-Wa-Dalen’s Arnold e.Tuuling Chan Paris 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO EH 
Mycket god typ och helhet. Åttaårig tik. Välbevarat. Litet rund skalle. Välburna öron. Mörka ögon. Bra nospartiet. Kunde ha 
mer pigment. Vacker topline. Bra front och kropp. Korta bröstben. Välvinklad bak. Bra pälskvalitet men ej i full blom. Mycket 
välgående. Trevligt visat. Utmärkt temperament. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. 8-vuotias narttu. Hyvin säilynyt. Hieman pyöreä kallo. Hyvin kannetut korvat. Tummat 
silmät. Hyvä kuono-osa. Pigmenttiä voisi olla enemmän. Kaunis ylälinja. Hyvä etuosa ja runko. Lyhyt rintalasta. Hyvin 
kulmautunut takaa. Hyvä turkinlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Liikkuu erittäin hyvin. Miellyttävästi esitetty. Erinomainen 
luonne. 
 
TUULING RIS MADDE 12113/11 narttu 
i.Sagaland’s B-August XII e.Tuuling Chan Paris 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP  
Käsiteltävissä 
Feminine head. Well defined chin. Well shaped skull. Well angulated front. To be critical she has a little too much neck. Exc 
ribcage. Well ribbed back. Lovely outline. Moves well behind and profile. Sound in front.  
Feminiininen pää. Hyvin muotoutunut leuka. Hyvän mallinen kallo. Hyvät kulmaukset edessä. Ollakseni kriittinen, kaulaa on 
hieman liikaa. Erinomainen rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Ihanat ääriviivat. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, oikein edestä. 
 
TUULING RIS METTE 12114/11 narttu 
i.Sagaland’s B-August XII e.Tuuling Chan Paris 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Vacker champion. Goda proportioner. Härligt uttryck. Utmärkt hals, rygg och kropp. Välvinklad. Rör sig väl. Vacker päls. 
Trevligt temperament. 
Kaunis valio. Hyvät mittasuhteet. Ihana ilme. Erinomainen kaula, selkä ja runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Kaunis 
turkki. Miellyttävä luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
4 J. alte Hündin, korrektes Gebiss, gute Kopfproportionen, typischer Ausdruck, vorzügliche Winkelungen, gute Obere- & 
Unterlinie, korrekter Bewegungsablauf, vorne etwas eng tretend.  
Nelivuotias narttu, oikea purenta, hyvät pään mittasuhteet, tyypillinen ilme, erinomaiset kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, oikeat 
liikkeet, hieman ahtaat etuliikkeet.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4 years. Correct size & proportions. Nice head, correct bite. Open position in elbows & front legs. Nice topline, good angulation 
in back legs. Tail well set & carried. Correct movement. 
4 vuotias. Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta. Leveä kyynärpäiden ja etujalkojen asento. Hyvä ylälinja, hyvät 
takakulmaukset. Hyvä hännänasento ja –kanto. Oikea liike. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, kauniit korvahapsut. Hyvä ylälinja. Hyvät raajat ja liikkeet. Kauniissa turkissa. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL EH 
Mycket god typ och helhet. Tik som kunde ha aningen mer könsprägel. Bra skalle och öron. Litet tätt sittande ögon, som kunde 
vara mörkare. Tunt nospartiet. Bra bett och pigment. Vacker hals. Lång länd. Bra kropp. Goda vinklar. Päls ej i full blom. Fina 
tassar. Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Narttu, jolla voisi olla aavistuksen enemmän sukupuolileimaa. Hyvä kallo ja korvat. Hieman 
lähellä toisiaan olevat silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Kevyt kuono-osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Kaunis kaula. Pitkä 
lanne. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Ei täydessä turkissa. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 1, CACIB 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto. Riittävän leveä purenta, kauniit tummat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja 
ylälinja. Eturinta voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä. Kauniisti kulmautuneet 
takajalat, hieman litteä häntä. Erinomainen askelpituus ja ryhti. 
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TUULING RIS RICARDO 42306/12 uros 
i. Mow-Zow Charlie Chaplin e. Tuuling Chan Paris 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-H 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Erinomaisen kokoinen mutta kokonaisuutena riittävä urosmainen. Hyvä ylälinja ja mittasuhteet. Narttumainen pää. Varsin hyvät 
korvat ja silmät. Hyvät raajat, ruoko ok. Niukka silkkimäinen karva. Takaraajan liike jää rungon alle. 
 
TUULING RIS ROSALINDA 42307/12 narttu 
i. Mow-Zow Charlie Chaplin e. Tuuling Chan Paris 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
shape muzzle. Balanced outline for size. Good neck and topline. Excellent tailset. Holds shape when she moves. Coming in to 
good coat. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo, hyvä korvien sijainti. Viehättävät silmät, hyvä suu ja alaleuka.  
Hyvin muodostunut kuono. Tasapainoiset ääriviivat kokoonsa nähden. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen hännän kiinnitys. 
Kantaa itsensä liikkeessä. Hyvä turkki tulossa. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI, AVK-1, SA, PN-1, SERT, FI MVA, ROP 
Rodunomainen lähestyessä 
Tyypiltään erinomainen, lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä 
ylälinja ja häntä. Hyvä ilmeinen pää, täyteläinen kuono-osa. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella. Kiva 
luonne. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Honest bitch. Good head, eye and ears. Good neck, topline and tail. Balanced front and rear. Would prefer a little more length 
on leg. She has good strong rear. Moves very well. 
Rehellinen narttu. Hyvä pää, silmät ja korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Tasapainoinen etu- ja takaosa. Jalkoihin toivoisin 
lisää korkeutta. Hyvä, vahva takaosa. Liikkuu oikein hyvin. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen. Ääriviivoiltaan kaunis narttu. Kaunisilmeinen pää. Viehättävät korvahapsut. Erinomainen ylälinja, häntä. 
Hyvä luusto. Seistessä hyvin kaunis. Liikkeessä voisi olla energisempi. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL EH 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Mycket söt huvud och uttryck. Bra öron och behäng. Utmärkt bett och pigment. Bra 
hals. Litet lång länd. Bra svans. Bra kropp. Ostabil bak. Ovala tassar. Välgående från sidan. Päls ej i full blom. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Erittäin suloinen pää ja ilme. Hyvät korvat ja hapsut. Erinomainen 
purenta ja pigmentti. Hyvä kaula. Hieman pitkä lanne. Hyvä häntä. Hyvä runko. Epävakaa takaa. Ovaalit käpälät. Hyvät 
sivuliikkeet. Ei täydessä turkissa. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää, purenta voisi olla hieman leveämpi. Hyvät tummat silmät, oikein 
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja ja eturinta. Hyvät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä. Kauniisti kulmautuneet 
takajalat, hyvä häntä. Oikea askelpituus, vispaa melko voimakkaasti edestä. 
 
TUULING ROS YMMI 29218/15 narttu 
i. Tuuling Run Stefano e. Tuuling Ris Rosalinda 
kasv. Tuula Parviainen, Nakkila 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK3, KP 
Feminin tik. 6 månader gammal med bra proportioner. Mycket välformad skalle. Utmärkta öron. Vackra, mörka, välformade 
ögon. Mycket fint nosparti. Bra haka. Bra överlinje. Utmärkt svans. Bra bröstkorg. Något kort. Tillräckliga vinklar. Rör sig med 
rask, fint steg. Bra päls. 
Feminiininen narttu. 6 kk, jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvänmuotoinen kallo. Erinomaiset korvat. Kauniit, tummat, 
hyvänmuotoiset silmät. Erittäin hyvä kuono-osa. Hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä rintakehä. Hieman 
lyhyt. Riittävät kulmaukset. Liikkuu reippaalla, hyvällä askeleella. Hyvä turkki. 
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TUULING RUN STEFANO 44250/12 uros 
i. Kiiramanna Sawa Dawa e. Tuuling Thur Koru 
kasv. Tuula Parviainen, Nakkila 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-ERI, AVK-4 
Maskuliininen lanneosaltaan hieman pitkä uros. Riittävä luusto. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hyvä turkin laatu, 
kallo. korvat ja pigmentti. Riittävän täyteläinen kuono, alaleuka voisi olla leveämpi. Antaa seistessä hieman takakorkean 
vaikutelman. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä. Voisi esiintyä ryhdikkäämmin. Ylälinja voisi olla tiiviimpi. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI, AVK 2 
Tanakassa kunnossa esitetty mallikas uros. Ilmeikäs pää. Hyvä kallo. Hammasrivi saisi olla tasaisempi. Hyvä eturinta. Sopiva 
luusto ja hyvät käpälät. Ylälinja voisi olla suorempi. Hieman niukasti kulmautunut takaosa. Erittäin hyvälaatuinen karvapeite. 
Hyvät etuliikkeet. Taksa-askel saisi olla vapaampi. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2 J. alter fröhlicher Rüde von zarterem Schlag, noch akzeptablem Vorbiss, gute Winkelungen, noch guter Stand der Vorhand, 
gute Untere-, etwas aussteigende Oberlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Kaksivuotias iloinen hennonpuoleinen uros, vielä hyväksyttävä alapurenta, hyvät kulmaukset, vielä hyvä etuosan asento, hyvä 
alalinja, hieman nouseva ylälinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Maskulin hane med fina proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Fin haka. Fin hals. Väl 
ansatt svans. Bra kropp och vinklar. Mycket fina tassar. Rör sig med fin raskhet och resning. Vacker päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. 
Hyvä alaleuka. Hyvä kaula. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko ja kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä 
reippaudella ja ryhdillä. Kaunis turkki. 
 
TUULING VIA JUSTUS  60387/09 uros 
i.Tuuling Chan Petrus e.Tuuling Cions Olivia 
Kasv. Parviainen Tuula, Nakkila  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VAL ERI 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well propositioned head. Well shape skull. Excellent earset, size and carriage. Excellent mouth 
and chin. Good dark eye. But would prefer a little more oval shape. Excellent well balanced outline. Good length of body, 
forechest. Excellent tailset. Positive, energetic mover but prefer stronger rear. Excellent temperament. Lovely coat.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti, koko ja 
asento. Erinomainen suu ja alaleuka. Hyvät tummat silmät. Toivoisin hieman ovaalin muotoisemmiksi. Erinomaisen 
tasapainoinen ääriviivoiltaan. Hyvä rungon pituus, eturinta. Erinomainen hännänkiinnitys. Positiivinen, energinen liikkuja, mutta 
toivoisin voimakkaamman  taka-osan.  Erinomainen luonne. Ihastuttava turkki. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 years. Good size, nice head, correct bite. Well developed chest, nice straight front legs. Good angulation in back legs. 
Correct topline, tail well set & carried. Free movement. 
5 vuotias. Hyvän kokoinen, hyvä pää, oikea purenta. Hyvin kehittynyt rintakehä, hyvät suorat etujalat. Hyvät takakulmaukset. 
Hyvän kokoinen, hyvä pää, oikea purenta. Hyvin kehittynyt rintakehä, hyvät suorat etujalat. Hyvät takakulmaukset. Oikea 
ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Vapaa liike. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced dog. Good expression. Excellent ears. Has enough length to muzzle with good chin. Good neck, topline and tail. 
A little heavy coated. Keeps a good outline on the move in the profile but is a little close behind and front could be a little tidier. 
Tasapainoinen koira. Hyvä ilme. Erinomaiset korvat. Riittävä kuononpituus ja hyvä alaleuka. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. 
Hieman liikaa turkkia. Liikkeessä hyvät ääriviivat, mutta hieman ahdas takaa ja liike voisi olla hieman yhdensuuntaisempi. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva koko. Hyvä pää, mutta kuono voisi olla aavistuksen pidempi. Hyvä ylälinja. Hyvät raajat ja liikkeet. 
Hyvässä turkissa. 
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Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopivan kokoinen. Ääriviivoiltaan kaunis. Ryhdikäs seistessä. Oikea ilme. Hyvä raajaluusto. Kaunis ylälinja ja häntä. Liikkuu 
tänään hieman sipsuttaen, seistessä kaunis. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, VAL ERI  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine head. Good topline, chest, angulations & tail carriage. On the move too narrow in front. Good texture. 
Maskuliininen pää. Hyvä ylälinja, rintakehä, kulmaukset ja hännänkanto. Liikkeessä liian kapea edestä. Hyvä karvapeite. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, VAL ERI, VAK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 v erinomaista tyyppiä, hieman tuhdissa kunnossa esitetty, mutta reippaasti liikkuva tasapainoinen ja hyvin kulmautunut uros. 
Hyvä raajaluusto. Ranteet saisivat olla kiinteämmät. Hieman litteät käpälät. Tummasilmäinen, komea pää. Riittävän leveä 
kuono-osa. Toivoisin tasaisemman etuhammasrivin. Ilmettä korostavat pienet ja liikkuvaiset korvat. Ryhdikäs kaula. Tukeva 
yläosa, lonkalle nojaava häntä, jossa rodulle tyypillinen hännän koukku. Etuliikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat. 
Erinomainen karvapeite. Mukava luonne. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Voimakas alapurenta, kauniit tummat silmät, hyvät oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja 
ylälinja, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi. Eturaajat voisi olla suoremmat, hieman lyhyt olkavarsi, oikean mallinen 
rintakehä. Kauniisti kulmautuneet takaraajat, hyvä häntä. Liikkeessä ulkonevat kyynärpäät, oikea askelpituus. 
 
TWIST SE63042/2011 uros 
I. Hundmando Christmas Day E. Sidenvägens Splendid Cornelia  
Kasv. Agneta Segerström, Ruotsi 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VAL ERI VAK 1 SA PU 1 SERT CACIB VSP 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well propositioned head. Excellent earset. Eye is a little large but does not detract in overall 
expression. Well cushioned muzzle. Excellent mouth and chin. Lovely neck and topline. Excellent tailset. Would prefer slightly 
longer ribcage. Excellent forechest. Lovely feet. Positive outgoing mover in excellent coat. Lovely mover.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää. Erinomainen korvien sijainti. Silmät ovat hieman suuret mutta eivät 
heikennä yleisilmettä. Hyvä täyteläinen kuono. Erinomainen suu ja alaleuka. Ihastuttava kaula ja ylälinja. Erinomainen 
hännänkiinnitys. Toivoisin aavistuksen pidemmän rintakehän. Erinomainen eturinta. Ihastuttavat käpälät. Positiivinen, menevä 
liikkuja erinomaisessa turkissa. Ihastuttava liikkuja.  
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4 v. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää ja korvat. Pyöreähköt silmät. Oikea purenta. Erinomainen rintakehä, raajat ja 
kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Hieman sisäkierteiset etuliikkeet. Askelpituus ok. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL H 
Nice shape of skull, would like more width of muzzle to give better coushioning. Very wide stood in front and slihtly too much 
bowin one front feet. Would like more quoters. Moving away this dog cromqs toward toes in.  
Kiva kallon malli, toivoisin leveämmän kuonon antamaan paremman täyteläisyyden. Seisoo erittäin leveästi ja hieman liian 
kaareutunut etujalka. Toivoisin enemmän kulmauksia. Liikkuu takaa  ??? ja edestä varvasahtaasti.  
 
TÄHTISILLAN ANASTACIA 58471/12 
i. Tiridoll's Nougat e. Kiranmay's A Wish For Sun 
kasv. Sirpa Sillanpää, Pori 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO EH 
Hieman ujo narttu, tanakka runko ja sopiva luusto. Hyvä pää ja ilme. kovin kapea alaleuka. Hyvä ylälinja. riittävä eturinta. 
Hieman niukasti kulmautunut ja se näkyy liikkeessä. Turhan villava karvapeite ja niukat koristeet. Hieman epävakaat 
etuliikkeet. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto. Hyvä pää. Turhan painuneet ja ulkokierteiset ranteet. Hieman kihartuva turkki. Hyvät 
takaraajat. Liikkuu hyvin. 
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Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Nice profile. Tends to turn out front feet. Very aloof expression. Nice expression. Nice head to body preportion. Rather light in 
body. Free mover. Little straight in angles, back & front. 
Hyvä profiili. Taipumusta kääntää ulos etujalat. Todella etäinen ilmeikkyys. Hieno ilme. Hyvä pää rungon minttasuhteisiin. 
Pikemminkin kevyt rungosta. Vapaa liikkuja. Hieman suorat kulmaukset, takaa & edestä. 
 
TÄHTISILLAN AUGUSTI 58470/12 uros 
i. Tiridoll's Nougat e. Kiranmay's A Wish For Sun 
kasv. Sirpa Sillanpää, Pori 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO ERI 
Maskuliininen. Hyvänkokoinen. Erinomaista tyyppiä oleva uros. Vahva uroksen pää. Tiukka purenta. Toivoisin hivenen 
voimakkaamman alaleuan. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Toivoisin voimakkaamman eturinnan. Hyvä raajaluusto. 
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeessä ei huomauttamista. Rotutyypillinen karvapeite 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI AVK4 
Hyvät mittasuheet ja sopiva luusto. Hyväilmeinen pää. Hyvä kuono. Hieman niukat kulmaukset. Riittävä eturinta. Sopiva runko. 
Rintakehä voisi olla pidempi. Häntä tulisi kantaa paremmin liikkeessä. Erittäin hyvä karvanlaatu. Esiintyy reippaasti. Hyvät 
etuliikkeet. Hieman töpöttävät takaa. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO ERI 1, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
2,5 J. alter kräftiger ansprechender Rüde, korrektes Gebiss, typischer Kopf & Ausdruck, korrekte Winkelungen, schöne Obere- 
& Unterlinie, bewegt sich flott und frei. 
2,5 vuotias voimakas puhutteleva uros, oikea purenta, tyypillinen pää ja ilme, oikeat kulmaukset, kaunis ylä- ja alalinja, liikkuu 
iloisesti ja vapaasti.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2,5 years. Correct size, strong head, correct bite. Well developed chest, open elbows & front legs. Good angulation in back 
legs, straight topline. Tail well set & carried. Free movement. 
2,5 vuotias. Oikean kokoinen, vahva pää, oikea purenta. Hyvin kehittynyt rintakehä, löysät kyynärpäät ja etujalat. Hyvät 
takakulmaukset, suora ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liike. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, AVO ERI AVK1 SA PU2 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Attractive looking male. Good overall preportions. Nice head-shape. Could have a little more underjaw. Beautiful, silky coat. 
Good rear action. Quality dog overall. 
Miellyttävän näköinen uros. Hyvät mittasuhteet kaikin puolin. Hyvä pään muoto. Voisi olla hieman enemmän alaleukaa. 
Kaunis, silkkinen karvapeite. Hyvät takaliikkeet. Kokonaisuudessaan laadukas. 
 
TÄHTISILLAN BJAN KARAN MOON FI33871/14 narttu 
i. Flametail Kaval-De-Mar e. Kiranmay's A Wish For Sun 
kasv. Sirpa Sillanpää, Pori 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, PEN 4 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminiininen hyvänkokoinen lupaava pentu. Hieman pitkä lanne. Hyvä eturinta. Melko voimakas otsapenger. Riittävän 
täyteläinen kuono-osa. Hyvä pigmentti. Hieman luisu lantio. Ylälinja saa kiinteytyä. Kiva luonne. Liikkuu hyvällä askeleella. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN ERI 2 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall shape is a smaller, but shape is good. I like her skull, needs wider underjaw, good front, body, topline, tail. Ok in 
hinquarters, good hindaction, needs to firm in front. 
Yleismalli on pienempi, mutta malli on hyvä. Pidän kallosta, mutta alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvä etuosa, runko, ylälinja, 
häntä. Ok takakulmaukset, hyvät takaliikkeet, etuliikkeet saavat tiivistyä.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI 
Hyvä itsevarma olemus, erittäin hyvät mittasuhteet ja ryhti. Sopiva luusto, ilmeikäs pieni pää. Hieman kapea alaleuka. Riittävä 
eturinta. Hyvät tiiviit kyynärpäät ja liikkuu edestä hyvin, takaosa saisi olla paremmin kulmautunut ja häntä paremmin 
kulmautunut. Hyvä turkki tulossa. Hieman vaatimaton taka-askel. 
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Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää. Tiivis etuosa. Hieman luisu lantio ja taka-asentoinen häntä. Oikea-asentoiset raajat. Vielä 
pomppivat ja pentumaiset liikkeet. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN ERI JUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very feminine & sound. Very good dentition. Exc. shoulder & upper arm. Ok for topline & tailset. Good stifle. Lovely feet. Very 
hight mover. Keeps topline on move. 
Hyvin narttumainen & vankka. Todella hyvä hampaisto. Erinomaiset lavat & olkavarret. Ok ylälinja & hännänkiinnitys. Hyvät 
polvet. Ihanat jalat. Todella hieno liikkuja. Pitää ylälinjan liikkeessä. 
 
TÄHTISILLAN BJAN KARAN STAR FI33870/14 narttu 
i. Flametail Kaval-De-Mar e. Kiranmay's A Wish For Sun 
kasv. Sirpa Sillanpää, Pori 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, PEN 2 KP 
Rodunomainen lähestyessä 
Tasapainoisesti rakentunut, hyväluustoinen pentu. Hyvät kulmaukset. Hyvän kokoinen. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Vahva 
pigmentti. Melko holvautunut kallo-osa. Hyvä häntä. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä. Miellyttävä luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN EH 
Utmärkt typ och helhet. Litet feminint huvud. Utmärkt nosparti. Korrekt bett men saknar ännu fyra incessiver i underkäke. 
Balanserade vinklar. Stabilt front. Fina tassar. Utmärkta rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Pieni, feminiininen pää. Erinomainen kuono. Oikea purenta, mutta 4 alaetuhammasta 
puuttuu vielä. Tasapainoiset kulmaukset. Vakaa etuosa. Hyvät käpälät. Erinomaiset liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN ERI 1 SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice sized bitch, nice feminine head, good front & body, good hindqurtes, moves very well.  
Kivan kokoinen narttu, kiva feminiininen pää, hyvä etuosa ja runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu erittäin hyvin. 
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki JUN H 
ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt ryhdikäs oikeat mittasuhteet omaava narttu jolla erittäin miellyttävä pää ja ilme. hyvä 
eturinta ja luusto. Ryhdikäs ylälinja ja hyvä häntä. Hyvä turkki tulossa. Liikkuu mukavasti itsevarmalla askeleella. Suuta on 
vaikea tutkia koiran tottumattomuuden vuoksi, mutta alaleuasta puuttuu useampi etuhammas, mistä syystä palkintosija putoaa. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, JUN ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 year. Correct size & proportions. Nice head, correct bite. Chest well-developed. Straight front legs. Correct topline. Tail well 
set & carried. Correct movement. 
1 vuotias. Oikean kokoinen ja oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, oikea purenta. Rintakehä hyvin kehittynyt. Suorat etujalat. Oikea 
ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Oikea liike. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN ERI JUK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Pleasing headshape. Could have more padding. Needs to muscle up generally. Feet correct. Silky coat. Nice length of neck. 
Steady rear action. Front has to firm up. 
Miellyttävä päänmuoto. Voisi olla enemmän täytettä. Tarvitsee yleisesti enemmän lihaksia. Jalat oikeanlaiset. Silkkinen 
karvapeite. Hyvä kaulan pituus. Vakaat takaosan liikkeet. Etuosan täytyy kiinteytyä. 
 
VANAMON VAL-DOMIR 14370/14 uros 
i. Ki-As-Ma e.Vanamon Mi-Mosa 
Kasv.Rusanen Titta, Kajaani 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, NUO ERI NUK1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
18 months. Excellent type. Very nice head. Correct muzzle. Beautiful, perfect bite. Masculine. In top coat condition. Excellent movement. 
18 kuukautta. Erinomainen tyypiltään. Todella hyvä pää. Oikeanlainen kirsu. Kaunis, täydellinen purenta. Urosmainen. Turkki hyvässä 
kunnossa. Erinomaiset liikkeet. 
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Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUNUO ERI 2 
Käsiteltävissä 
Nice breed type. Good body proportions. Excellent coat quality. Masculin head. Dark well-shaped eye. Oriental expression. 
Front-face could have a little more cushioning. Good ear. Could have some more lay back of shoulder. Nice ribs. Good loin. 
Strong back. Good tailset and carriage. Moves well. Could carry his head a little better.  
Kiva rotutyyppi. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin laatu. Urosmainen pää. Tummat, hyvän malliset silmät. 
Itämainen ilme. Kuono voisi olla paremmin täyttynyt. Hyvät korvat. Lavat voisivat olla paremmin taakse asettuneet. Kivat 
kylkiluut. Hyvä lanne. Vahva selkä. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu hyvin. Voisi kantaa päänsä paremmin.  
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO ERI 2 
Käsiteltävissä 
1year 8 mths. Good type & size. Good head. Could have a bit wider muzzle. Good forechest. Straight shoulder. Could have 
better placement for elbows. Good body. A bit low tailset. Moves well behind. A bit loose in front. Good coat. Nice 
temperament.  
1 v 8kk. Hyvä tyyppi ja koko. Hyvä pää. Voisi olla hieman leveämpi kuono. Hyvä eturinta. Suorat lavat. Kyynärpäät voisivat olla 
paremmin. Hyvä runko. Hieman alhainen hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Hyvä turkki. Kiva 
luonne.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, NUO ERI, NUK 1, SA, SERT, VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyväntyyppinen nuori uros. Kaunis pää, joskin alaleuka voisi olla voimakkaampi. Kaunis ilme. Erinomainen ylälinja. 
Tiivis hyvä etuosa & eturinta. Hyvä runko, häntä & hännänkiinnitys. Vahva, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkui & esiintyi hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI 
Hane med utmärkta proportioner. Fin skalle. Välplacerade öron med mycket fina fransar. Ok ögon. Svag haka. Flott hals. 
Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Mycket fina tassar med fransar. Rör sig med fin raskhet och resning. Utmärkt päls. 
Uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä kallo. Hyväasentoiset korvat, joissa erittäin hyvät hapsut. Ok silmät. Heikko 
alaleuka. Upea kaula. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät, joissa hapsut. Liikkuu hyvällä 
reippaudella ja ryhdillä. Erinomainen turkki. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia NUO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very happy friendly temperament. Excellent mouth. Dark eyes and pigment. Good laid back of shoulder. Good hind leg. Feet 
rather round. Excellent coat and fringing. Moved well behind just toeing a little in front. Good for size and type. Well set and 
carried tail. A little long in body. 
Erittäin iloinen ja ystävällinen luonne. Erinomainen suu. Tummat silmät ja pigmentti. Hyvin asettuneet lavat. Hyvät takajalat. 
Käpälät melko pyöreät. Erinomainen turkki ja hapsutus. Liikkuu hyvin takaa, kääntää käpäliä hieman sisäänpäin edestä. 
Hyvänkokoinen ja –tyyppinen. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Hieman pitkä runko. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent size & proportions with good topline.  Excellent feet & front. Good skull, could have little more chin. Good movement 
& carriage. 
Erinomainen koko & mittasuhteet hyvällä ylälinjalla. Erinomaiset käpälät ja etuosa. Hyvä kallo, voisi olla hieman enemmän 
leukaa. Hyvä liike ja ryhti. 
 
VANAMON VA-NILLA 14371/14 narttu 
i. Ki-As-Ma e.Vanamon Mi-Mosa 
Kasv.Rusanen Titta, Kajaani 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia JUN ERI, JUK 1, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very good type. Nice temperament. Exc.coat.Correct in front and back. Good balance, good movement. 
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä temperamentti. Erinomainen turkki. Erinomainen etu- ja takaosa. Tasapainoinen, hyvät liikkeet. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN-EH, JUK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Nice type. Medium strong bones. Good body format. Feminine head with lovely expression. Good skull and earset. Expressive 
dark eyes. Enough good bite. Enough strong muzzle. Excellent head. Good topline and tailset. Must be stronger pasterns. 
Good angulations and movements behind. Lovely temperament. Correct coat structure and volume. 
Kiva tyyppi. Keskivahva luusto. Hyvä rungon malli. Feminiininen pää, jossa ihana ilme. Hyvä kallo ja korvien kiinnitys. 
Ilmeikkäät tummat silmät. Riittävän hyvä purenta. Riittävän vahva kuono. Erinomainen pää. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Pitäisi olla vahvemmat välikämmenet. Hyvät kulmaukset ja liikkeet takana. Ihana luonne. Oikea turkin rakenne ja määrä.  
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Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    NUO ERI 3 SA  
Käsiteltävissä 
1 ½ years old. Very nice  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
1 ½ vuotias. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen NUO ERI, NUK 2, SA 
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät, suorat eturaajat. Tiivis runko. Lanneosa saisi 
olla aavistuksen lyhyempi. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen NUO EH 
Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkärunkoinen, nuori narttu. Hyvämuotoinen pää. Lavat voisivat olla viistommat, 
muuten hyvämuotoinen etuosa. Hieman pitkä lanne. Hieman tiukka-asentoinen häntä. Hyvä askelpituus. Esiintyy reippaasti. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO EH 4 
Käsiteltävissä 
20 mths. Quite heavy young girl. Beautiful head & expression. Enough forechest. Straight shoulders. Too heavy. Too much 
body. Well angulated behind. Could be in better coat condition. Moves well behind, wide & loose in front. 
20 kk. Aika raskas nuori tyttö. Kaunis pää ja ilme. Riittävä eturinta. Suorat lavat. Liian raskas. Liikaa runkoa. Hyvin kulmautunut 
takaa. Turkin kunto voisi olla parempi. Liikkuu hyvin takaa, leveästi ja löysästi edestä.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen miellyttävä nuori narttu. Kaunis pää. Hyvä leveä alaleuka, mutta 5 alaetuhammasta. Kaunis ylälinja. Hyvä etu- 
ja takaosa. Hyvä häntä & hännänkiinnitys. Liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. Kauniissa kunnossa, oikea karvanlaatu. 
 
VANESSAN BROWN AND WHITE FIN23839/03 uros 
i. Vanessan Preston e. Vanessan Olivia 
kasv. Lappeteläinen Silja, Pöljä 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VET ERI 1  VSP VET 
Käsiteltävissä 
11 years old. Nice balance in body. Would like little more defined head. Nice eye shape. Exc ribcage. Would like more 
angulation in front, ok behind. Well ribbed back. Moves well behind and profile. Front action is good.  
11 vuotias. Kiva rungon tasapaino. Toivoisin hieman enemmän tarkennusta päähän. Kiva silmien malli. Erinomainen rintakehä. 
Toivoisin enemmän kulmauksia eteen, takana ok. Hyvä rintakehän pituus. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta. Etuliike on hyvä.  
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  VET ERI, VEK 2 
12 vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Vahva ja maskuliininen. Voimakas pää. Hieman nallemainen ilme. 
Jyrkkä otsapenger. Hyvät, leveät leuat. Hyvä kaula ja eturinta. Tukeva runko, vahva selkä. Hyvä häntä. Hyvät kulmaukset ja 
tassut. Runsas turkki. Liikkuu tasapainoisesti. Kyynärpäät saisivat liittyä paremmin runkoon. Hieman ranneahtaasti. Ihastuttava 
käytös. Esittää hyvää mallia nuoremmilleen esiintymisessään. 
 
VANESSAN EMERALD 36478/14 uros 
i Vanessan Numana e. Vanessan Estara 
kasv. & om. Silja Lappeteläinen  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 1 KP ROP-Pentu 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Exc. type. Nice head. Exc. coat. Good topline. Good position of tail. Correct in front and back. Very promising. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Erinomainen turkki. Hyvä ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvä etu- ja takaosa. Erittäin lupaava. 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia  JUN ERI, JUK-2, SA 
Rodunomainen lähestyessä 
Nice type. Strong bones. Enough elegant. Nice head. Correct in skull. A bit too much marked stop. Short, strong muzzle. Good 
neck. Correct topline. Excellent tailset. Excellent ribcage. Enough good movement in front, correct behind. Beautiful coat 
structure and volume. Excellent temperament. 
Kiva tyyppi. Vahva luusto. Riittävän elegantti. Kiva pää. Oikea kallo. Hieman liian vahva otsapenger. Lyhyt, vahva kuono. Hyvä 
kaula. Oikea ylälinja. Erinomainen hännän kiinnitys. Erinomainen rintakehä. Riittävän hyvät liikkeet edestä, oikeat takaa. 
Kaunis turkin rakenne ja määrä. Erinomainen luonne.  
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN ERI, JUK 2, SA 
Hyvä tyyppi. Keskikokoinen. Kaunis pää. Hyvä kallo. Lyhyt, vahva kuono. Leveä alaleuka. Suora, vahva, leveä selkä. Oikea 
hännänkiinnitys. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rinta. Vahva luusto. Hyvä turkki ikäisekseen. Liikkuu reippaasti. 
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Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   JUN ERI 1 SA VASERT 
Käsiteltävissä 
Lovely head & expression with exc. bite. Nice shaped skull. Well balanced in body. Angulation good. Good ribcage. Good 
topline. Well ribbed back. Moves soundly behind and good in profile. Front action could be tighter. Well presented.   
Ihana pää ja ilme erinomaisella purennalla. Kivan mallinen kallo. Hyvin tasapainoinen runko. Hyvät kulmaukset. Hyvä 
rintakehä. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehän pituus. Liikkuu oikein takaa ja hyvin sivusta. Etuliike voisi olla tiiviimpi. Hyvin esitetty.    
ROP-juniori 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  JUN ERI, JUK 1, SA 
14 kk, maskuliininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas, urosmainen pää. Turhan jyrkkä otsapenger. Kuono voisi olla 
vähän pidempi. Hyvät silmät ja leuat. Hyvät silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Vankka runko. Hyvät kulmaukset ja tassut. Näyttävä 
turkki. Hieno häntä. Kevyet, tasapainoiset liikkeet. Etuliikkeet ranteista kapeat. Hyvä käytös. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  JUN H 
14 kk. Hyvänkokoinen uros. Kuono-osa voisi olla voimakkaampi ja leveämpi. Hyvät korvat. Eturaajat voisi olla suoremmat ja 
kyynärpäät tiiviimmät. Hyvä rungonpituus. Tasapainoisesti kulmautunut. Rintakehä voi täyttyä. Hyvä häntä. Lihaskunto voisi 
olla. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu tänään takaraajat rungon alla pomppien, aika-ajoin ravaten. Ahdas takaliike ja ranneahtaasti 
edestä. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, JUN ERI, JUK 1, SA, PU 2, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lupaava, hieman kookas uros, joka mittasuhteiltaan voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvä luuston vahvuus. Hyvät pään 
mittasuhteet, oikea urosmainen ilme. Kauniit korvat. Hyvä eturinta ja rungon vahvuus. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä hännän asento. Liikkuu hyvin edestä ja takaa vetävällä askeleella. Kaunis turkki, hyvä 
luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen JUN ERI, JUK1, SA, PU4, VARASERT 
Selvän sukupuolileima omaava nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Tummat silmät. Täyteläinen kuono-osa. Korvat voisivat olla 
korkeammalle kiinnittyneet. Hyvä eturinta. Riittävän tiiviit kyynärpäät. Hännän kiinnitys voisi olla korkeampi. Liikkuu hyvin takaa 
ja edestä. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila NUO ERI, NUK 1, SA 
Erinomainen uros. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat. Erinomainen runko. Hyvä ylälinja. Kulmauksia saisi olla hieman 
enemmän. Kaunis karva. Hännänkiinnitys voisi olla aavistuksen korkeammalla. Liikkuu hyvin. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog. Good size and substance. Excellent head and expression. Good reach of neck. Well angulated front and rear. 
Good rib cage. Correct in legs and feet. Excellent coat. Moves and shows well. 
Maskuliininen uros. Hyvänkokoinen ja hyvärakenteinen. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaulan ulottuvuus. Hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa. Hyvä rintakehä. Oikeanlaiset jalat ja käpälät. Erinomainen turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska NUO EH 2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good head where I would like to have better earset. Good bite with a strong underjaw.  Good neck. Topline should be stronger 
and he is keeping shoulder. Good tailset. Good forechest and depth of chest. Good bones and feet. Acceptable coat. 
Hyvä pää, johon haluaisin paremman korvienkiinnityksen. Hyvä purenta vahvalla alaleualla. Hyvä kaula. Ylälinjan pitäisi olla 
vahvempi ja hänellä on pysty lapa. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvä luusto ja käpälät. Hyväksyttävä 
turkki. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO EH 4  
Käsiteltävissä 
15 mths. Good type & size. Nice head & expression. Could have more forechest and better placed shoulders. Good body. Well 
angulated behind. A bit low tailset. Good coat. Moves wide & loose in front and tendence to jump behind and needs better 
behind.  
15 kk. Hyvä tyyppi ja koko. Kiva pää ja ilme. Eturintaa voisi olla enemmän ja paremmin asettuneet lavat. Hyvä runko. Hyvin 
kulmautunut takaa. Hieman alhainen hännän kiinnitys. Hyvä turkki. Liikkuu leveästi ja löysästi edestä ja taipumusta hyppiä 
takaa ja tarvitsee paremmin takaa.  
 
  



347	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good masculine head. Mouth ok. Dark pigment and eye. So well confirmed all through. In hard muscular condition. Very happy 
friendly temperament. A little round in eye. High set well carried tail. Well balanced. Very strong mover, if a little close behind 
and front. Good for size and type. 
Hyvä maskuliininen pää. Suu ok. Tumma pigmentti ja silmät. Hyvin rakentunut kokonaisuus. Kovassa lihaskunnossa. Erittäin 
iloinen, ystävällinen luonne. Hieman pyöreät silmät. Korkealle kiinnittynyt ja hyvin kannettu häntä. Hyvin tasapainoinen. Erittäin 
voimakas liike, joskin hieman ahdas takaa ja edestä. Hyvänkokoinen ja -tyyppinen. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
19 months. Good size & proportions. I would like just a little more leg. Good teeth, good topline & tail, just a little short in 
muzzle, a little over bowed.  
19 kuukautta. Hyvä koko ja mittasuhteet. Haluaisin hieman enemmän raajakorkeutta. Hyvät hampaat, hyvä ylälinja ja häntä, 
vain hieman lyhyt kuono. Hieman ylikaareutunut. 
 
VANESSAN ESTARA FI19923/10 narttu 
I. Bio-Bios Top Dog E. Vanessan Estralita  
Kasv. Silja Lappeteläinen Pöljä 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI, VAK3, SA 
Härlig champion. Flotta linjer. Feminint huvud och uttryck. Vacker hals. Välkroppad men visad i lite högt hull. Välvinklad. 
Härliga rörelser och mycket attityd. 
Ihana valio. Upeat linjat. Feminiininen pää ja ilme. Kaunis kaula. Hyvä runko, mutta esitetään hieman ylipainoisena. Hyvin 
kulmautunut. Ihanat liikkeet ja paljon asennetta. 
 
VANESSAN ESTELLE 36475/14 narttu 
i Vanessan Numana e. Vanessan Estara 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia PEN 2 KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Very good head. Good position of ears. Good neck. Topline little high on back. Correct movement. 
Oikea koko. Erittäin hyvä pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Ylälinja korkea takaa. Oikeanlaiset liikkeet. 
 
VANESSAN ESTRALITA 32670/04 narttu 
i. Shastamir Papa-I-Ja e. Vanessan Rinaya 
Kasv. Lappeteläinen Silja, Pöljä  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Mycket vacker veteran med utsökta proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Välkroppad och välvinklad. Aningen platt 
svans. Utmärkta rörelser. Mycket välpresenterad. 
Erittäin kaunis veteraani, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Hyvä runko ja kulmaukset. 
Aavistuksen litteä häntä. Erinomaiset liikkeet. Erittäin hyvin esitetty. 
 
VANESSAN FAVOURITE 58148/09 narttu 
i.Glishanna Thackaray Binks e. Vanessan Guttenilla 
Kasv. Lappeteläinen Silja, Pöljä  
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia VAL ERI, VAK 3, SA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Exc. type. Good body muscle. Good temperament. Nice coat. Correct in front. Good balance. Good movement. 
Erinomainen tyyppi. Hyvä lihaksisto. Hyvä temperamentti. Hyvä turkki. Oikeanlainen etuosa. Tasapainoinen. Hyvät liikkeet. 
 
VANESSAN IDAHO 47481/11 uros 
i. Mango's Nightwish e. Vanessan Indra 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen VAL-ERI, VAK-1, SA, PU-1, VSP 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvät mittasuhteet ja sopiva vahvuusaste. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Hyvä pään muoto. Tummat silmät. Hyvin täyttynyt 
eturinta ja lähes suorat eturaajat. Ranteet hieman painuneet. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Lyhyt sääriluu. Hyvä 
hännänkiinnitys. Kaunis turkki. 
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Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL ERI, VAK 3, SA, PU 4 
Good sized masculine male. Has very good head. Slightly round eyes. Too undershot. Has correct reach of neck. A little long in 
body. Strong topline. Correct tailset. Has very good front and rear angulations. He moves well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää. Hieman pyöreät silmät. Liikaa alapurentaa. Oikea kaulankaari. Hieman 
liian pitkä runko. Vahva ylälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI 
Sopusuhtaisesti rakentunut, selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla melko pehmeä karvapeite. Hyvin asettuneet korvat. 
Hieman pitkä alaleuka, hampaat näkyvät herkästi. Hyvä eturinta, kulmaukset, käpälät. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Liikkuu 
ryhdikkäästi. Hyvät edestakaisliikkeet. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI 3 SA PU 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Masculine dog of good type. Correct in substance and size. Good head and expression. Correct mouth. Good topline and 
tailset. Well angulated. Firm body. Good coat. Moves and shows well. 
Maskuliininen, hyväntyyppinen uros. Oikeanlainen rakenne ja koko. Hyvä pää ja ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys.  Hyvin kulmautunut.  Kiinteä runko. Hyvä turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska AVO ERI 1 SA PU 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent head and expression. Good bite. Wellplaced ears and eyes. Well angulated. Good body. Good coat. Moves well. 
Erinomainen pää ja ilme. Hyvä purenta. Hyvin sijoittuneet korvat ja silmät. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. Hyvä turkki. Liikkuu 
hyvin. 
 
VANESSAN INDICA 47484/11 uros 
i. Mango's Nightwish e. Vanessan Indra 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO EH 
Käsiteltävissä 
4 years. Nice type. Good size. Good head & expression. Could fill up a muzzle. Good forechest. Good body. Straight shoulder. 
A bit low tailset. Moves crossing in front & rear. Could carry the tail better. Could be in better coat condition.  
4 vuotta. Kiva tyyppi. Hyvä koko. Hyvä pää ja ilme. Kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvä eturinta. Hyvä runko. Suorat lavat. 
Hieman alhainen hännän kiinnitys. Astuu ristiin edestä ja takaa. Voisi kantaa häntänsä paremmin. Turkin kunto voisi olla 
parempi.  
 
VANESSAN INDRA 53781/05 narttu 
i. Bio-Bios Hidden Dragon e. Vanessan Lumo 
Kasv. Lappeteläinen Silja, Pöljä  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI, VEK3, SA 
Härlig veteran tik. Goda proportioner. Mycket vackert huvud och uttryck. Lite vinternäsa. Utmärkt hals och rygg. Välkroppad. 
Välvinklad. Pigga rörelser. Mycket attityd. Vacker päls. 
Ihana veteraaninarttu. Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hieman talvikirsua. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä 
runko. Hyvin kulmautunut. Reippaat liikkeet. Paljon asennetta. Kaunis turkki. 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  VET ERI, VEK 2, SA 
Excellent type and condition for the age. Excellent skull. Muzzle cushioned enough. Excellent neck and topline. Well 
developed chest. Very well angulated. Sound movement. 
Erinomainen tyyppi ja kunto ikäisekseen. Erinomainen kallo. Riittävän täyttynyt kuono-osa. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin 
kehittynyt rinta. Erittäin hyvin kulmautunut. Tasapainoiset liikkeet. 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  VET ERI, VEK 2, SA, PN 4 
10 vuotta. Vielä hyvässä kunnossa ikäisekseen. Kaunis, narttumainen pää. Oikea ilme. Tummat silmät. Oikea hännänkiinnitys. 
Hyvä luusto. Hyvä luonne ja karvanlaatu. Liikkuu vauhdikkaasti, hyvällä työnnöllä. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VET ERI 2 
Käsiteltävissä 
Well balanced in body. Nice eye. For me she lacks chin, which spoils expression. Angulation good in front. Good ribcage. Well 
ribbed back. Angulation behind ok. Moves soundly behind. Moves well in profile. Front action could be tighter. Nice type.  
Hyvin tasapainoinen runko. Kivat silmät. Minulle sillä on katoava alaleuka, mikä pilaa ilmeen. Etukulmaukset on hyvät. Hyvä 
rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Takakulmaukset ok. Liikkuu oikein takaa. Liikkuu hyvin sivulta. Etuliike voisi olla tiiviimpi. 
Kiva tyyppi.  
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Keitele 6.6. Maija Mäkinen  VET ERI, VEK 1, VSP-VET 
Miltei 10 vuotias, vetreässä kunnosa oleva veteraani, joka liikkuu paremmin kuin monet nuoret. Hyvä koko, volyymi ja 
mittasuhteet. Hyvä ylälinja. Kaunis, pieni, narttumainen pää. Hampaisto ei enää kunnossa. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvät 
kulmaukset ja käpälät. Hyvin kiinnittynyt häntä, jossa mutakinen kärki. Hyvä karvanlaatu. Turkki ei parhaassa kunnossa 
tänään, punaista väriä raajoissa. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä temperamentti. 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, VET ERI, VEK 1, SA, SERT, FI MVA, ROP, VET-ROP, VET 1, RYP 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hienossa kunnossa oleva veteraani, joka ei tänään täydessä turkissa, mutta hienot ääriviivat. Hyvä 
pää ja ilme. Hyvä eturinta. Hyvät etukulmaukset. Hyvä rungon vahvuus. Hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu vielä erittäin 
vetävällä askeleella. Reipas luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VET ERI, VEK1, SA, PN1, ROP, ROP VET 
Ryhdikäs, tiivis, sopusuhtaisesti rakentunut veteraaninarttu. Tyypillinen, pieni pää ja oikea ilme. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. 
Hyvä eturinta. Sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin edestä ja takaa. 
 
VANESSAN INEZ 28048/13 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Vanessan Indra 
Kasv. Lappeteläinen Silja, Pöljä  
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   AVO EH 3 
Käsiteltävissä 
Strong underbite. Well defined chin. Nice shaped skull. Good forechest. Would like more lay of shoulder. Good ribcage. Well 
ribbed back. Would like littel more angulation behind. Would like slightly better tailset. Well balanced in body. Moves well in 
profile. Would like more extension in front action. Nice type.  
Vahva alapurenta. Hyvin muotoutunut leuka. Kiva kallon malli. Hyvä eturinta. Toivoisin enemmän lapakulmauksia. Hyvä 
rintakehä. Hyvä rintakehän pituus. Toivoisin hieman enemmän kulmauksia taakse. Toivoisin hieman paremman hännän 
kiinnityksen. Hyvin tasapainoinen runko. Liikkuu hyvin sivulta. Toivoisin enemmän ulottuvuutta etuliikkeeseen. Kiva tyyppi.  
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO H 
2,5 v, rungoltaan hyvin kehittynyt narttu, jolla erinomainen turkki. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Valitettavasti koiran 
alaleuka aivan liian pitkä, näyttää hampaitaan aika-ajoin. Kallo-osa voisi olla korkeampi. Aavistuksen tummat silmät, hieman 
vuotavat. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Alaleuan takia palkintosija putoaa. 
 
VANESSAN ISOLDE 47485/11 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Vanessan Indra 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI 
Kaunis narttu. Kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula. Sopusuhtainen runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Kaunis häntä. 
Hyvälaatuinen turkki. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. Saisi olla aavistuksen korkearaajaisempi. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska VAL ERI  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good size and substance. Well balanced head. Good expression. Good mouth. Well angulated. Well 
developed body. Correct forechest. Good coat. Moves and shows well. 
Feminiininen, hyvänkokoinen ja –rakenteinen narttu. Hyvin tasapainoinen pää. Hyvä ilme. Hyvä suu. Hyvin kulmautunut. Hyvin 
kehittynyt runko. Oikeanlainen eturinta. Hyvä turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
VANESSAN KARUSON 31587/10 uros 
i.Bio-Bio’s Hidden Dragon e.Vanessan Kathleen 
Kasv. Lappeteläinen Silja, Siilinjärvi  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is  very good. Well shape skull. Exc. earset , needs to use his ears more. Well shape eye but a little wide  a 
part. Good mouth and chin. Excellent fringing. Good balanced to size a little narrow through out. Would prefer level topline and 
better spring of rib cage. A little lazy in move. And prefer a little stronger rear end. Excellent coat condition and texture.  
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti, tulee käyttää enemmän korviaan. 
Hyvän muotoiset silmät, mutta hieman etäällä toisistaan. Hyvä suu ja alaleuka. Erinomaiset koruhapsut. Hyvin tasapainoinen 
kokoonsa nähden hieman kapea kauttaaltaan. Toivoisin suoremman selkälinjan ja paremmin kaareutuneen rintakehän. 
Hieman laiska liikkeessä. Toivoisin voimakkaamman takaosan. Erinomainen turkki kunnoltaan ja laadultaan. 
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Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Erinomaista tyyppiä oleva, sopivan kokoinen ja mittasuhteiltaan oikea uros. Sopivan kokoinen pää. Korvat voisivat olla 
ylemmäs kiinnittyneet. Riittävä alaleuka, mutta hampaat voisivat olla tasaisemmassa rivissä. Pysty lapa. Hyvä ylälinja. Kaunis 
hännänkiinnitys. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvät raajat ja käpälät. Kevyt runko. Takakulmaukset voisivat olla 
paremmat. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvin sivulta, hivenen löysästi edestä. Voisi olla itsevarmempi. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 years. Correct head, bite. Open in elbows & front legs, prefer better angulation in back legs. Prefer straighter topline. Tail well 
set & carried. Free movement. 
5 vuotias. Oikea pää ja purenta. Löysät kyynäräpäät ja etujalat, toivoisin paremmat takakulmaukset. Toivoisin suoremman 
ylälinjat. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Vapaa liike. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti AVO ERI 3 
Nice size dog. Well balanced muscle and skull. Good chest. Front a little close. Nice topline. Tail carried well. Movin a little 
close in front & behind.  
Kivan kokoinen uros. Hyvin tasapainoinen kuono ja kallo. Hyvä rinta. Hieman ahdas edestä. Kiva ylälinja. Hyvä hännän kanto. 
Liikkuu hieman ahtaasti edestä ja takaa.  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Sopiva luusto. Hyvä pää, kauniit korvat. Hyvä selkä ja rintakehä. Hyvät raajat ja liikkeet. 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    AVO ERI 
Käsiteltävissä 
Excellent proportions. Good lenght on legs. Could have larger eyes and less stop. Good muzzle. Excellent neck and back. 
Well laid back shoulder. Good tail carriage. Good forechest. Excellent feet. Good coat condition. Could move more parallel in 
front. Good coat. Good character.  
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä raajojen pituus. Voisi olla suuremmat silmät ja vähemmän otsapengertä. Hyvä kuono. 
Erinomainen kaula ja selkä. Hyvin taakse asettuneet lavat. Hyvä hännän kanto. Hyvä eturinta. Erinomaiset tassut. Hyvä turkin 
kunto. Voisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä. Hyvä turkki. Hyvä luonne.  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 
Maskulin han med fina proportioner. Bra skalle. Ok öron, fina fransar. Välformade, vackra, mörka ögon. Fin haka och nosparti. 
Något framskjuten skuldra. Väl ansatt svans. Bra kropp och vinklar. Mycket fina tassar med fransar. Rör sig med fin steglängd 
men skulle önska mer attityd och resning. Vacker päls. 
Maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Ok korvat, hyvät hapsut. Hyvänmuotoiset, kauniit, tummat silmät. Hyvä 
alaleuka ja kuono-osa. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä runko ja kulmaukset. Erittäin hyvät käpälät ja 
hapsut. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta toivoisin enemmän asennetta ja ryhtiä. Kaunis turkki. 
 
VANESSAN KHATRIN 49169/14 narttu 
i. Miliisin Trans-Am e. Vanessan Kathleen 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    PEK 1 KP VSP PENTU  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice sized bitch, lovely head, would like the teeth more level, good reach of neck, body, topline good. Could do with the tailset 
better, sound in movement. Very good show gait.  
Kivan kokoinen narttu, ihana pää, hampaat voisivat olla suoremmassa, hyvä kaulan pituus. Runko ja ylälinja hyvät. Hännän 
kiinnitys voisi olla parempi, tasapainoiset liikkeet. Erittäin hyvä show askellus.  
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi PEN 1 KP ROP PENTU 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Vacker 8 månader tikvalp med det rätta uttrycket & välansatta öron. Lagom hals. Typiskt långa tassar. Bra höjd i svansen, 
vacker päls & sunda rörelser. Mycket lovande. 
Kaunis 8 kk vanha narttupentu oikealla ilmeellä & hyvin asettuneilla korvilla. Riittävä niska. Rodunomaiset pitkät käpälät. Hyvä 
hännän asetus. Kaunis turkki & terveet liikkeet. Erittäin lupaava. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, JUN ERI, JUK 1, SA, RC-juniori 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical in all respects. Dark expressive eye. Very good finished muzzle. Well-ribbed for age with a good topline & high-set 
tail. Typical sound action. Coat developing nicely. 
Kaikilta osin hyvin tyypillinen. Tummat ilmeikkäät silmät. Hyvin kehittynyt kuono. Hyväluustoinen ikäisekseen, hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Tyypillinen tasainen liike. Turkki kehittyy kauniisti. 
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Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI, JUK 2, SA, PN 2, VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: 
9 kk vanha ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt elegantti juniorinarttu, jolla kaunis pää. Tummat silmät, oikea ilme. Vähän lyhyt 
kuono-osa. Elegantti kaula. Hyvä suora selkä, oikea häntä. Erittäin hyvät rintakehän mittasuhteet. Ikäisekseen erittäin hyvä 
karva. Oikea temperamentti. Liikkuu erittäin reippaasti, hyvällä työnnöllä. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola JUN ERI 4  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin mit korrektem Vorbiss. Gut getragene Ohren. Typischer Gang. Richtige Obere- und Unterelinie. Gut 
getragene Rute. Schönes Haarkleid noch in Entwicklung.  
Tasapainoinen narttu, jolla oikea alapurenta. Hyvin kannetut korvat. Tyypillinen liike. Oikea ylä- ja alalinja. Hyvin kannettu 
häntä. Kaunis turkki, joka vielä kehitysvaiheessa.   
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, storlek & proportioner. Välformat huvud. Fina noskuddar. Bettet kunde ha lite mera bredd. Lovande förbröst. Bra 
hals & skuldra, bröstkorgs djup med tillräcklig längd. Fin svans båge. Välvinklad bak. Rör sig med utmärkt steg. 
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin muotoiltu pää. Hienot kuono pehmusteet. Purenta voisi olla leveämpi. 
Lupaava eturinta. Hyvä kaula, lapa ja rintakehän syvyys riittävällä pituudella. Hieno hännän kaari. Hyvät takakulmaukset. 
Liikkuu erinomaisella askeleella. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   JUN ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Very typical tibetan spaniel. I would like her a fraction more feminine in expression. Mouth could be slightly better. Perfect 
expression. Good coat. Nice angulations. Correct feet. Moves very nice behind and typical in front. Good tail carriage.  
Erittäin tyypillinen tiibetinspanieli. Toivoisin murto-osan verran naisellisemman ilmeen. Suu voisi olla hieman parempi. 
Täydellinen ilme. Hyvä turkki. Kivat kulmaukset. Oikeat tassut. Liikkuu erittäin kivasti takaa ja tyypillisesti edestä. Hyvä hännän 
kanto.  
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head. Dark eyes. Bite could be better. Straight back. Enough chest for her age. Good angulation. On the move too 
narrow in front. 
Feminiininen pää. Tummat silmät. Purenta voisi olla parempi. Suora selkä. Riittävä rintakehä tämän ikäiselle. Hyvät 
kulmaukset. Liikkeessä kapea edestä. 
 
VANESSAN KHEIRA FI49178/14 narttu 
i. Mango's Nightwish e. Vanessan Kharonella 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Pieksämäki 2.5. Anne Klaas, Viro  JUN ERI, JUK 1, SA 
Oikea tyyppi. Hyvä koko. Kaunis pää. Rodunomainen ilme. Tummat silmät. Oikea-asentoiset korvat. Hyvä luusto. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä turkki tulossa. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Erinomaiset, reippaat liikkeet, vähän ahtaat 
takaliikkeet. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN ERI, JUK 3, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin viehättävä, mittasuhteiltaan oikea. Sopivankokoinen ja tyylikäs juniorinarttu. Viehättävä feminiininen pää, jossa 
hyväasentoiset korvat, tummat oikeanmuotoiset silmät. Kaunis vahva alaleuka. Erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä 
eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä raajaluusto. Liikkuu erinomaisesti kaikilta osiltaan. Erittäin lupaava 
juniori, jolle tulossa kaunis rodunomainen karvapeite. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, JUN ERI JUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
11 months. Feminine. Excellent head. Dark eyes. Excellent chest. Beautiful topline. Very good angulations. A little bit much undershot bite. 
Excellent movement. Very good temperament. 
11 kuukautta. Narttumainen. Erinomainen pää. Tummat silmät. Erinomainen rinta. Kaunis ylälinja. Todella hyvät kulmaukset. Hieman vahva 
alapurenta. Erinomaiset liikkeet. Todella hyvä luonne. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    JUN ERI  2 SA 
Käsiteltävissä 
11 months old. Beautiful head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves very well. 
11 kuukautta. Kaunis pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu erittäin hyvin.  
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Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  JUN ERI 1 SA VASERT 
Käsiteltävissä 
Nice breed type. Good size and body proportions. Femininen head. Excellent in all parts. Oriental expression. Very nice and 
typical front. Good ribs. Short loin. Well angulated in behind. Strong back. A little low tailset. Very nice mover. Could carry 
herself a little prouder.  
Kiva rotutyyppi. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Feminiininen pää. Erinomainen kaikilta osilta. Itämainen ilme. Erittäin kiva 
ja tyypillinen etuosa. Hyvät kylkiluut. Lyhyt lantio. Hyvät kulmaukset takana. Vahva selkä. Hieman alas kiinnittynyt häntä. 
Erittäin kivat liikkeet. Voisi kantaa itsensä hieman ylpeämmin.  
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen JUN ERI, JUK 2, SA 
Hyvätyyppinen, sopusuhtainen, nuori narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut etuosa. Hyvä kaula. Kyynärpäät saisi olla 
rungonmyötäisemmät. Riittävät takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu ahtaasti takaa. Miellyttävä luonne. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  JUN ERI 1 
Käsiteltävissä 
1 year. Nice young girl. Very feminine head & expression. Good forechest. Good body. A bit low tailset. Moves well behind. 
Loose in front. Good coat. Nice temperament. 
1 v. Kiva nuori tyttö. Erittäin narttumainen pää ja ilme. Hyvä eturinta. Hyvä runko. Hieman alhainen hännän kiinnitys. Liikkuu 
hyvin takaa, löysästi edestä. Hyvä turkki. Kiva luonne.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, JUN EH, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvätyyppinen nuori narttu. Kaunis pää & ilme. Hieman kapea alaleuka, taipumusta näyttää hampaita. Kaunis ylälinja, häntä & 
kiinnitys. Hyvä etu- ja takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi JUN ERI, JUK3, SA 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik. Fina proportioner. Mycket söt huvud och uttryck. Välburna öron som kunde ha mer 
behäng. Bra bett och pigment. Tillräcklig hals. Bra rygg. Litet platt svans. Bra kropp och vinklar. Runda tassar. Mycket 
välgående. Utmärkt päls. Utmärkt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Hyvät mittasuhteet. Erittäin suloinen pää ja ilme. Hyvin kannetut 
korvat, joissa voisi olla enemmän hapsuja. Hyvä purenta ja pigmentti. Riittävä kaula. Hyvä selkä. Hieman litteä häntä. Hyvä 
runko ja kulmaukset. Pyöreät käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen turkki. Erinomainen luonne. 
 
VANESSAN KIMBERLY 34899/11  narttu 
i.Bio-Bio’s Top Dog e. Vanessan Kharonilla 
Kasv. Lappeteläinen Silja, Pöljä  
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely head and expression. Excellent pigment and dark eyes. She has a very determined look about her and extremely well 
made all through and constantly alert. Moves absolutely beautifully and holds her naturally so proudly. Excellent tailset and 
carriage. Well balanced. A beautiful Tibetan spaniel. 
Ihana pää ja ilme. Erinomainen pigmentti ja tummat silmät. Hänellä on erittäin määrätietoinen ilme ja hän on erittäin hyvin 
rakentunut kokonaisuus ja jatkuvasti valppaana. Liikkuu erittäin kauniisti ja kantaa itsensä luonnostaan niin ylpeästi. 
Erinomainen hännänkiinnitys ja -kanto. Hyvin tasapainoinen. Kaunis tiibetinspanieli. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Lovely body proportions. Good ribcage, good tail, very good head type. Excellent condition. Very good movement. I 
would prefer just a little more leg length. 
4 –vuotias. Ihanat rungon mittasuhteet. Hyvä rintakehä, hyvä häntä, erittäin hyvä pään tyyppi. Erinomaisessa kunnossa. 
Erittäin hyvä liike. Haluaisin hieman enemmän raajakorkeutta. 
 
VANESSAN MARIE 31242/10 narttu 
i.Vanessan Riwaldo e.Bio-Bio’s Miss Sweden 
Kasv. Lappeteläinen Silja, Pöljä om. Sandberg Marianne, Teerijärvi 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvänkokoinen mittasuhteiltaan rodunomainen narttu. Turhan leveä kallo-osa ja aavistuksen vaaleat silmät. Alaleuka voisi olla 
voimakkaampi ja purenta tasaisempi. Alahampaita puuttuu. Pysty lapa, lyhyt olkavarsi. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Voisi 
olla paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin sivulta, mutta hivenen jäykästi takaa. Oikeanlaatuinen silkkinen karvapeite. 
Rauhallinen esiintyminen. 
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Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
5 years old. Good size. Medium dark eye. Good underjaw. Ears well placed. Topline little soft. Excellent croup and tailset. 
She’s I would prefer cleaner coming towards and she looses her topline on profile. 
5 vuotta vanha. Hyvän kokoinen. Keskitummat silmät. Hyvä alaleuka. Korvat hyvin asettuneet. Ylälinja hieman pehmeä. 
Erinomainen lantio ja hännänkiinnitys. Toivoisin puhtaampaa etuliikettä, menettää ylälinjan profiilissa. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia    AVO ERI SA  
Käsiteltävissä 
5 years old. Very nice  head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail 
set. Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
5 vuotta. Erittäin kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän 
kiinnitys. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
VANESSAN PEPPIINA FI28055/13 narttu 
i. Vanessan Urban Hero e. Vanessan Imandra 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine, medium sized. Enough body format. Nice head with lovely expression. Good stop. Must be a bit more marked 
lowerjaw. Must be better bite. Enough good topline. Good ribcage and angulations both sides. Needs better temperament and 
movements. 
Feminiininen, keskikoinen. Riittävä rungon malli. Kiva pää ihanalla ilmeellä. Hyvä otsapenger. Pitäisi olla hieman vahvempi 
alaleuka. Pitäisi olla parempi purenta. Riittävän hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä ja kulmaukset edessä ja takana. Tarvitsee 
paremman luonteen ja liikkeet.  
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO H 
2 v narttu, joka antaa tänään hieman matalan vaikutelman. Tasapainoisesti kulmautunut. Aavistuksen luisu lantio. Kallo-osa 
voisi olla korkeampi, ilme pehmeämpi. Hyvä karvanlaatu, kunto ei tänään aivan paras. Liikkuu ahtaasti takaa ja löysin 
kyynärpäin edestä. Esitetään hyvin. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  AVO EH 
Käsiteltävissä 
2,5 years. Nice type & size. Good head & expression. Could have better underjaw. Quite big and heavy ears. Good body. Low 
tailset. Moves crossing in front and seems to be a bit loose in left backleg. Good coat. Very nice temperament.  
2,5 vuotta. Kiva tyyppi ja koko. Hyvä pää ja ilme. Alaleuka voisi olla parempi. Aika suuret ja raskaat korvat. Hyvä runko. 
Alhainen hännän kiinnitys. Astuu ristiin edestä ja vasen takajalka vaikuttaa olevan hieman löysä. Hyvä turkki. Erittäin kiva 
luonne.  
 
VANESSAN SUNSHINE REGGAE 26772/14 uros 
i. Sippans Robbie Hello Sunshine e. Vanessan Treasure 
kasv. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  JUN ERI, JUK 1, SA, PU 4 
Correct type. Excellent bones. Masculine, lovely male. Head with well cushioned muzzle. Correct bite. Excellent neck. Topline 
could be more stabile. A bit longish loin. Very well angulated and moves. Excellent coat. 
Oikea tyyppi. Erinomainen luusto. Maskuliininen, ihana uros. Pää hyvin täyttyneellä kuono-osalla. Oikea purenta. Erinoaminen 
kaula. Ylälinja voisi olla vakaampi. Hieman pitkähkö lanne. Erittäin hyvin kulmautunut ja liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen 
turkki.  
 
VINTERHAVENS JULIETTE NO30858/12 narttu 
i.? e.? 
Kasv. Rakel Andreassen, Norja 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Medium sized feminine bitch. Lovely ears. Good chin. Skull is a little flat. Good feet. Lacks angulation in the hock & stiffle. 
Good tail. Coat texture could be better. Too heavy and soft and makes her look too close to ground. 
Keskikokoinen, feminiininen narttu. Ihanat korvat. Hyvä alaleuka. Kallo hieman tasainen. Hyvät käpälät. Puutteelliset 
takakulmaukset ja jäykkyyttä. Hyvä häntä. Turkin laatu voisi olla parempi. Liian raskas ja pehmeä, ja näyttää liian matalalta 
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VUORENRINTEEN DONNA 19369/15 narttu 
i. Misschiefin Anshu Anbu e. Chrystal Mountain Cun-Wa-Dorje 
kasv. Hirvi Satu, Ryttylä 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK4 
Tik med utmärkta proportioner. Välformad skalle. Välplacerade öron. Mörka, något öppna ögon. Smalt nosparti med 
outvecklad haka. Bra överlinje. Bra svans. Bra kropp. Mycket fina tassat och fransar. Rör sig med fint, raskt steg. Mycket fin 
päls. 
Narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyväasentoiset korvat. Tummat, hieman avoimet silmät. Kapea 
kuono-osa ja kehittymätön alaleuka. Hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Hyvä runko. Erittäin hyvät käpälät ja hapsut. Liikkuu hyvällä, 
reippaalla askeleella. Erittäin hyvä turkki. 
 
WARTIN-KYIS GON-PO-TER 39845/08 uros 
i. Ziestan Tiitii e.Tserba-Ter Des Chiboune’s Kyis 
Kasv. Katja Mynttinen, Kuortti  
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia AVO ERI, AVK-4 
Rodunomainen lähestyessä 
Nice type, good bones. Enough expressive head. Good in skull. Enough marked stop. Wide and strong muzzle. Must be better 
scissorline. Good neck. Strong typical topline. A bit open front. Good angulation behind, correct step. Typical coat structure, 
correct volume. Nice character.  
Kiva tyyppi, hyvä luusto. Riittävän ilmeikäs pää Hyvä kallo. Riittävän voimakas otsapenger. Leveä ja vahva kuono. Pitäisi olla 
parempi hammasrivi. Hyvä kaula. Vahva tyypillinen ylälinja. Hieman avoin edestä. Hyvät kulmaukset takana, oikea askel. 
Tyypillinen turkin rakenne ja oikea määrä. Kiva luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI  
7 years old masculine male. Very nice expression. Perfect earset. Good stop. Acceptable mouth. He’s very shiny black. Good 
firm body. Correct feet. Good angulation. Nice neck. Moves with a lot attitude. Nice tail carriage.  
7 vuotias, urosmainen. Erittäin kiva ilme. Täydellinen korvien kiinnitys. Hyvä otsapenger. Hyväksyttävä suu. Erittäin loistava 
musta. Hyvä tiivis runko. Oikeat jalat. Hyvät kulmaukset. Kiva kaula. Liikkuu suurella asenteella. Kiva hännän kanto.  
 
WARTIN-KYIS LADY ELECTRA 43354/12 narttu 
i. Cinodes Cyber Shot e. Wartin-Kyis Electra 
kasv. Katja Mynttinen 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO EH 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong bitch. Slightly low on legs. Strong head, head could be smaller. Rich muzzle. Lovely chin. Well set ears. Nice topline 
and tailset. Good forechest. Nice bone and feet. Well angulated front and rear. Too wolly coat. Would like more strenght in 
movement. Excellent temperament. 
Vahva narttu. Hieman matalaraajainen. Vahva pää, voisi olla pienempi. Runsas kuono. Ihana leuka. Hyvin asettuneet korvat. 
Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Hyvä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liian villainen turkki. 
Toivoisin enemmän voimakkuutta liikkeisiin. Erinomainen luonne. 
 
WARTIN-KYIS NEFER-TI-TI FI50345/14  narttu 
I. Finriikan Roberto E. Wartin-Kyis Lady Electra  
Kasv. Katja Mynttinen Kuortti 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen PEK- 
Feminiininen, aavistuksen matalaraajaiselta vaikuttava 6kk vanha pentu. Hyvä kallo ja korvienkiinnitys. Kaunis musta 
pigmentti. Pyöreät silmät ja ajoittain näkyvät valkuaiset häiritsevät ilmettä. Erinomainen kuono-osa. Hyvä vahva alaleuka. 
Ihanat vahvat hampaat. Aavistuksen kaareva ylälinja ja hieman alhainen hännänkiinnitys. Kokoon nähden sopiva raajaluusto. 
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Tarvitsee kehäharjoitusta. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
12 months. Too low on leg, too long in body. Well shaped head, nice expression. Well set ears. Neck too short set into 
shoulder. Nice topline and tailset. Feet could be longer. Well angulated. Needs more self-confidence. Well handled. 
12 kuukautta. Liian matalaraajainen ja pitkärunkoinen. Hyvin muodostunut pää, miellyttävä ilme. Hyvin asettuneet korvat. 
Kaula liian lyhyesti kiinnittynyt. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Käpälät voisivat olla pidemmät. Hyvin kulmautunut. Tarvitsee 
lisää itseluottamusta. Hyvin esitetty.  
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Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   JUN EH 
Käsiteltävissä 
Very nice size and substance. Good broad underjaw and nice bite. Perfect skull and stop. Very typical expression. Perfect front 
legs. Good angulations. I would like her 1 cm higher on legs. Moves correct but could take a bit longer strick. Could show a bit 
more attitude.  
Erittäin kiva koko ja tasapaino. Hyvä leveä alaleuka ja kiva purenta. Täydellinen kallo ja otsapenger. Tyypillinen ilme. 
Täydelliset etujalat. Hyvät kulmaukset. Toivoisin 1cm pidemmät jalat.  Liikkuu oikein, mutta askeleet voisivat olla hieman 
pidemmät. Saisi olla enemmän asennetta.  
 
WILDSIDE’S SHARMENTICO 41912/05 uros 
i. Arundina Tell Me All e. Hedlandsbuen’s Baby Chanel 
kasv: ? 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VET ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
N. 11 v. Sopivan kokoinen, tyypillinen ilme. Oikea ylälinja. Hyvä runko ja raajat. Saisi liikkua vapaammin ja paremmalla 
askelpituudella. Hyvin hoidettu, kaunis karvapeite. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11-vuotias erinomaista tyyppiä oleva sopivaluustoinen uros, jolla kaunismuotoinen pää. Hyvä turkki ja runko. Vielä hyvä ylälinja 
ja liikkeet. Oikea kaulan pituus. Sopivat kulmaukset. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
WINDPOWER KYLE BUSCH 27840/10 uros 
i.Miliisin Trans-Am e.Toyway Se-Ra-Fina 
Kasv. Kalliomäki Tuuli,Nokia  
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä pää ja oikea ilme. Vahva selkä, hyvä rintakehä. Hyvät raajat ja liikkeet. Hyvä turkinlaatu. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin urosmainen. Voimakasrakenteinen, olematta kuitenkaan raskas. Urosmainen ilme. Tiukka purenta. Erinomainen ylälinja 
ja häntä. Tiivis etuosa. Luja luusto. Liikkuu vaivattomasti ja ryhdikkäästi, takaa leveästi. Hyvä turkki. 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 
Maskulin hane som ger ett något lågt intryck. Välformad skalle. Väl ansatta öron med fina fransar. Aningen runda ögon. Svagt 
stop och haka. Fin hals. Bra svans, kropp och vinklar. Fina tassar. Rör sig med härlig energi, resning och raskhet. Vacker päls. 
Maskuliininen uros, joka antaa hieman matalan vaikutelman. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvin kiinnittyneet korvat, joissa hyvät 
hapsut. Aavistuksen pyöreät silmät. Heikko otsapenger ja alaleuka. Hyvä kaula. Hyvä häntä, runko ja kulmaukset. Hyvät 
käpälät. Liikkuu ihanalla energialla, ryhdillä ja reippaudella. Kaunis turkki. 
 
XARAMAE ALL-STAR  58659/09  narttu 
i.Bio-Bio’s Top Dog e.Vanessan Unique Of Mae 
Kasv. Vihko Eini, Helsinki 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI AVK 3 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Excellent ear carriage. A little full in eye. Excellent mouth and chin. Lovely 
balance for size. A little straight in shoulder, good return upper arm. Excellent topline. Moves well. Excellent coat texture.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien asento. Hieman ulkonevat silmät. 
Erinomainen suu ja alaleuka. Ihastuttavan tasapainoinen kokoonsa nähden. Hieman suora lapa, hyvä viisto olkavarsi.  
Erinomainen ylälinja. Liikkuu hyvin .Erinomainen turkinlaatu. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Mycket feminin och söt men lite låg ställd. Vackert huvud och uttryck. Utmärkt hals, rygg och kropp. Välvinklad. Fina tassar. 
Lite vek mellanhand. Pigga rörelser. Bra päls. Trevligt temperament. 
Erittäin feminiininen ja suloinen, mutta hieman matala. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen kaula, selkä ja runko. Hyvin 
kulmautunut. Hyvät käpälät. Hieman heikko välikämmen. Reippaat liikkeet. Hyvä turkki. Miellyttävä luonne. 
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XARAMAE BLING BLING 44760/13 narttu 
I. Sommerlyst’s I-Co-Legs Diki E. Xaramae All-Star  
Kasv. Eini Vihko Helsinki 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Liten smart tibbetik. Mycket feminint huvud och uttryck. Ok bett. Vacker hals, rygg och kropp. Välvinklad. Fina tassar. Aningen 
kort men välburen svans. Pigga, fria rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Pieni, reipas tipsunarttu. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Ok purenta. Kaunis kaula, selkä ja runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät 
käpälät. Aavistuksen lyhyt, mutta hyvin kannettu häntä. Reippaat, vapaat liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   NUO ERI 1 SA VASERT 
Käsiteltävissä 
Feminine head and expression. Well defined chin. Lovely shaped skull. Well paddish on muzzle. Good ears. Angulation good 
in front. Exc topline. Could do a little more angulation behind. Well balanced on body. Moves soundly behind, well in profile. 
Moves ok in front. Well presented.  
Feminiininen pää ja ilme. Hyvin muotoutunut leuka. Ihanan mallinen kallo. Hyvin täyttynyt kuono. Hyvät korvat. Hyvät 
etukulmaukset. Erinomainen ylälinja. Takakulmauksia voisi olla enemmän. Hyvin tasapainoinen runko. Liikkuu oikein takaa, 
hyvin sivulta. Liikkuu ok edestä. Hyvin esitetty. 
 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  NUO ERI, NUK 3 
Melkein 2 vuotta, feminiininen narttu. Hyvä koko ja ylälinja. Narttumainen pää. Hyvät leuat. Vekki kuonon päällä häiritsee. Hyvä 
kaula ja eturinta. Hyvä runko ja selkä sekä häntä. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, mutta kapeasti sekä edestä että takaa. Hyvä 
karvanlaatu. Viehättävä käytös, esiintyy mallikkaasti. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO ERI NUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Almost 2 years old. Lovely size and shape. Attractive feminine head. Nice eye and expression. Good lift on ears. Showing 
slight wrinkle on muzzle. Good bone, feet. Nice reach of neck. Angulations good. Presented in excellent coat. She’s nicely 
balanced side move, could be cleaner coming. 
Melkein 2 vuotta vanha. Ihana koko ja muoto. Miellyttävä narttumainen pää. Hienot silmät ja ilme. Hyvä korvien noste. 
Rypistää hieman kuonoaan. Hyvä luusto, käpälät. Hyvä kaulan pituus. Kulmaukset hyvät. Esiintyy erinomaisessa turkissa. 
Hänellä on hieno tasapainoinen sivuliike, etuliike voisi olla puhtaampi.  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen AVO ERI, AVK 2, SA 
Hyvänkokoinen, iloisesti esiintyvä narttu. Kaunis, oikeamuotoinen pää. Rodunomainen ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 
rungonpituus. Erittäin hyväasentoinen häntä. Oikealaatuinen turkki. Terveet liikkeet. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good substance. Balanced head. Wrinkle on the muzzle. Good eyes and bite. Good neck and shoulder. Well 
developed body. Good hind quarters. Not in coat today. Could move with more energy. Good temperament. 
Feminiininen, hyvärakenteinen narttu. Tasapainoinen pää. Poimu kuonossa. Hyvät silmät ja purenta. Hyvä kaula ja lavat. Hyvin 
kehittynyt runko. Hyvät takakulmaukset. Ei turkissaan tänään. Voisi liikkua energisemmin. Hyvä luonne. 
 
XARAMAE CASHMERE FI30246/14 narttu 
i. P'Zazz Trick Or Treat e. Xaramae All Or Nothing 
kasv. Eini Vihko, Helsinki 
 
Tuusniemi 22.2.2015 Pablaka Inese, Latvia JUN-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Feminine, small in size. A bit short in legs. Nice feminine head with lovely expression. Excellent skull and earset. Expressive 
dark eyes. Enough strong muzzle, good neck. Typical topline, excellent tailset. A bit short upper arm and shoulder blade and 
short legs. Good angulations behind. Typical coat. Moved with correct steps. 
Feminiininen, pieni kokoinen. Hieman lyhyet jalat. Kiva feminiininen pää jossa ihana ilme. Erinomainen kallo ja korvien 
kiinnitys. Ilmeikkäät tummat silmät. Riittävän vahva kuono, hyvä kaula. Tyypillinen ylälinja, erinomainen hännänkiinnitys. 
Hieman lyhyt olkavarsi ja lavat ja lyhyet jalat. Hyvät kulmaukset takana. Tyypillinen turkki. Liikkuu oikealla askeleella.  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi JUN EH 
Liten, ganska spänd tik. Feminint huvud och uttryck. Tillräcklig hals. Välkroppad. Balanserade vinklar. Stabil front. Utmärkta 
tassar. Ganska kort svans. Vill inte riktigt visa sig i rörelser. Behöver mer ringvana. Vacker päls. 
Pieni, melko jännittynyt narttu. Feminiininen pää ja ilme. Riittävä kaula. Hyvä runko. Tasapainoiset kulmaukset. Vakaa etuosa. 
Erinomaiset käpälät. Melko lyhyt häntä. Ei halua esiintyä liikkeessä. Tarvitsee enemmän kehäkokemusta. Kaunis turkki. 
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YÖRNILÄN EMMANUEL 45627/02 narttu 
i. Vanessan Lovejoy e. Tuuling Dian Gabriela 
kasv. Töyrylä Elsa  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well set ears, good mouth and chin. A little broad in skul. Good balance for size.  Exc. front. 
Needs a little more coat. A little unsettled in move. Good tailset. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin sijoittuneet korvat, hyvä suu ja alaleuka. Hieman leveä kallo. Hyvin tasapainoinen 
kokoonsa  nähden. Erinomainen edestä. Tarvitsee hieman enemmän turkkia. Hieman epävakaa liikkeessä. Hyvä 
hännänkiinnitys.  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice feminine head, good overall shape, level topline, good body, nice hindquaters, front & back action needs to firm up.  
Kiva feminiininen pää, hyvä yleismalli, tasainen ylälinja, hyvä runko, kivat takakulmaukset, etu- & takaliikkeen tulee tiivistyä.  
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET ERI 2 
Tik med ganska bra proportioner. 12,5 årig gammal lady som har tappat lite av bredden i skallen. Lätta fina öron. Mörka ögon. 
4 incissiver i underkäken. Bra ben och tassar. Kunde gärna varit några hekto lättare. Kunde vara i fastare muskelkondition och 
fastare i hasen. Rör sig ganska begränsat för dagen och kunde visa mera attityd. 
Narttu aika hyvillä mittasuhteilla. 12,5 vuotias lady joka kadottanut osan kallon leveydestä. Kevyet hienot korvat. Tummat 
silmät. 4 etuhammasta alaleuassa. Hyvät raajat ja tassut. Olisi voinut olla vähän kevyempi. Lihaskunto ja kintereet voisivat olla 
tiiviimmät. Liikkuu aika rajoitetusti tänään ja voisi näyttää enemmän asennetta. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VET ERI 1 SA PN3 SERT ROP-veteraani 
Nice size bitch of good type. Lovely head & expression. Good bite. Lovely earcarriage. Good chest. Lovely topline. Well 
angulated. Moved well. Good tailcarriage.  
Kivan kokoinen, hyvän tyyppinen narttu. Ihana pää ja ilme. Hyvä purenta. Ihana korvien kanto. Hyvä rinta. Ihana ylälinja. Hyvin 
kulmautunut. Liikkuu hyvin Hyvä hännän kanto.  
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, VET ERI, VEK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa oleva veteraani. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. 
Hyvä eturinta. Riittävät etukulmaukset. Hieman lyhyt rintalasta ja rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin, ikä ei näy 
vielä liikkeessä. Hyvä turkki ja luonne. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen VET ERI, VEK2 
12-vuotias. Hyväkuntoinen veteraaninarttu. Hyvät mittasuhteet. Ei enää parhaassa karvapeitteessä. Täyteläinen kuono-osa. 
Hyvä eturinta. Sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat. Hyvä ylälinja ja häntä. Hieman kinnerahtaat liikkeet. Haluton liikkumaan. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VET EH, VEK 2 
Hieman matala veteraani, jolla kaunis, ilmeikäs pää. Erittäin hyvä kaula. Sopivasti kulmautuneet raajat. Hyvälaatuinen, 
niukahko turkki. Kaunis häntä. Liikkuu kohtuullisen hyvin. Miellyttävä käytös. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen VET ERI, VEK 3 
Erinomainen koko. Hieman pyöreä kallo, muuten kaunis pää. Hyvä kaula, selkä saisi olla suorempi. Niukka eturinta. Hyvä 
runko ja luusto. Hieman jyrkkä lantio. Erittäin kaunis karva. Hyvät liikkeet ikään nähden. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VET ERI VEK1 SA VET VSP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Quality bitch. Good dentition for age. Exc. earset. Little upright in shoulder. Good body preportions. Beautiful, silky coat. Exc. 
topline on move. Very good mover for age. 
Laadukas narttu. Hyvä hampaisto ikäisekseen. Erinomainen korvienkiinnitys. Lavat  hieman pystyssä. Hyvät rungon 
mittasuhteet. Kaunis, silkkinen karvapeite. Erinomainen ylälinja liikkeessä. Todella hyvä liikkuja ikäisekseen.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VET ERI, VEK 1, SA, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
13 years old. In good condition. Good coat. Looks interested. Moves well. It´s a big pleasure to see this dog. 
13 vuotias. Hyvässä kunnossa. Hyvä turkki. Näyttää kiinnostuneelta. Liikkuu hyvin. On suuri ilo nähdä tämä koira. 
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ZARANEL DE LA DAAMI 55891/11 narttu 
i. Toyway Lalji e. Quutar'in Into-Itikka 
Kasv. Leiviskä Anu, Kestilä   
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Correct size. Quiet temperament. Good body muscle. Correct front. Movement, balance must be much better. 
Oikean kokoinen. Vaisu temperamentti. Hyvä lihaksisto. Oikeanlainen etuosa. Hyvät liikkeet, saisi olla tasapainoisempi. 
 
Oulu 11.7.2015 Bruse Jens, Saksa, AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
3 years. Correct ears. Black nose. Too small undershot bite. Good in chest. Correct backline. Good movement, in front a little bit French. 
3 vuotta. Oikeanlaiset korvat. Musta kirsu. Liian pieni alapurenta. Hyvä rinta. Oikeanlainen selkälinjaus. Hyvä liike, edestä hieman 
ranskalainen. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia  AVO ERI 4 SA 
Käsiteltävissä 
3 years old. Nice head and expression. Correct eye shape and ear set. Well developed chest. Nice topline. Correct tail set. 
Good front and rear angulation. Excellent coat quality. Moves well. 
3 vuotta. Kiva pää ja ilme. Oikea silmien malli ja korvien kiinnitys. Hyvin kehittynyt rinta.  Kiva ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen turkin laatu. Liikkuu hyvin.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  AVO ERI 4 
Käsiteltävissä 
Good size. Good bree type. Strong bitch. Good body proportions. Well-proportioned head. Expression disturbed a bit due to 
lack of cushioning in the foreface. Dark well-made eyes. Good ears. Typical front, well angulated. Typical fee and legs. Good 
ribs. Short loin. Well angulated behind. Moves well, but could carry herself better.  
Hyvä koko. Hyvä rotutyyppi. Vahva narttu. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet. Ilmettä  pilaa hieman kuono-
osan täytteiden puuttuminen. Tummat hyvän malliset silmät. Hyvät korvat. Tyypillinen etuosa, hyvin kulmautunut. Tyypilliset 
tassut ja jalat. Hyvät kylkiluut. Lyhyt lantio. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin, mutta saisi kantaa itsensä ylpeämmin.  
 
ZARANEL ELEONOORA 39380/12 narttu 
i. Vanessan Preston e. Zaranel Amazil 
kasv. Leiviskä Anu, Kestilä 
 
Pello 21.2.2015, Soile Bister, AVO-T 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Kookas ilmava narttu, jolla tulisi olla parempi ylälinja. Hyvin korkea otsapenger ja turhan esiin tuleva alaleuka. Ilmeen tulisi olla 
parempi. Hyvät kulmaukset. Kovin lyhyt rintalasta. Melko avoin häntä. Karvan tulisi olla silkkisempää. Liikkuu ok. Hyvä luonne. 
 
ZARANEL ELLEN 39381/12 narttu 
i. Vanessan Preston e. Zaranel Amazil 
kasv. Leiviskä Anu, Kestilä 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Good size. Good temperament. The teeth down is not on the level. Good ears. Good neck. Good body muscle. Good coat. 
Correct movement. 
Hyvä koko. Hyvä temperamentti. Alahampaat eivät ole linjassa. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvä lihaksisto. Hyvä turkki. 
Oikeanlaiset liikkeet. 
 
ZARANEL GLOORIA 51822/13 narttu 
i. Toyway Tru-Ba-Durix e. Zaranel De La Daami 
kasv. Anu Leiviskä, Kestilä  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  NUO EH 3 
Käsiteltävissä 
Nice size. Good body proportions. Excellent structure of coat. Feminine head, excellen in all parts. Well-made front, very 
typical. Feet extremely turned out. Good ribs. Good loin. Could be better angulated in rear. Good topline. Excellent tailset. 
Moves ok, but front assembly is not acceptable.  
Kiva koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen turkin rakenne. Feminiininen pää, erinomainen kaikilta osin. Hyvin 
rakentunut etuosa. Jalat erittäin ulos kääntyneet. Hyvät kylkiluut. Hyvä lantio. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä 
ylälinja. Erinomainen hännän kiinnitys. Liikkuu ok, mutta etuosan kokoonpano ei ole hyväksyttävä.  
 
  



359	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  NUO EH 2 
Käsiteltävissä 
23 mths. Nice modell. Good type & size. Beautiful head & expression. Could be better angulated. Out of coat. Move well 
behind. Loose & wide in front. Nice temperament.  
23 kk. Kivan mallinen. Hyvä tyyppi ja koko. Kaunis pää ja ilme. Voisi olla paremmin kulmautunut. Turkiton. Liikkuu hyvin takaa, 
löysästi ja leveästi edestä. Kiva luonne.  
 
ZARANEL HILMA 15300/15 narttu 
i. Vanessan Gutten e. Quutar'in Into-Itikka 
kasv. Anu Leiviskä, Kestilä  
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen PEK 1, KP, ROP-PENTU 
Tasapainoisesti kehittynyt, hyvänkokoinen, reippasti esiintyvä narttupentu. Oikeamuotoinen pää, hyväasentoiset korvat, kaunis 
ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Oikeat mittasuhteet rungossa. Rintakehän tulee syventyä. Takaosastaan hyväasentoinen 
häntä, vielä pentuturkissa. Hieman lyhyt taka-askel. 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  PEK 3 
Käsiteltävissä 
7 mths. Nice young girl. Could be more flat in scull. Well marked underjaw. Good foreches. A bit short upperarm. Could be 
better placed shoulder. Short brestbone. Moves well for age.  
7 kk. Kiva nuori tyttö. Voisi olla litteämpi kallo. Hyvin huomattava alaleuka. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Lapojen 
asento voisi olla parempi. Lyhyt rintalasta. Liikkuu hyvin ikäisekseen.  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, PEN 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kehittynyt, hieman tällä hetkellä matalaraajainen narttupentu. Hieman pyöreä kallo-osa, jyrkkä otsapenger. Riittävän 
leveä alaleuka. Hyvä ilme. Etuosa hieman ahdas, eturaajat voisi olla suoremmat. Hyvä luusto. Hyvä runko, hieman lyhyt 
rintalasta. Riittävät takakulmat. Kannukset. Hyvä häntä. Liikkui kauttaaltaan suhteellisen hyvin. 
 
ZARANEL HUGO 15297/15 uros 
i. Vanessan Gutten e. Quutar'in Into-Itikka 
kasv. Anu Leiviskä, Kestilä  
 
Pyhäjoki 29.8.2015, Resko Eeva, PEN 1 KP, ROP-PEN 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kehittynyt, hyvä tyyppinen urospentu. Hyvä pää & ilme. Hieman ranskalainen edestä. Hyvä ylälinja, häntä & hännän 
kiinnitys. Sopiva luusto. Hyvin kehittynyt runko. Liikkuu sivulta hyvin, samoin takaa. Etuliikkeet voisi olla paremmat. 
 
ZHIGATSEY EDWARD 46774/11 uros 
i Mango’s Bono e Panhur’s Morning Mist 
kasv Frejborg Mona, Porvoo 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 4 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Beautiful masculine head. Excellent mouth. Dark eye and pigment. In the hardest muscular condition. Good coat. A little long in 
body. Feet could be tighter. Very willing mover. Excellent show man. Well set and carried tail. Good for size and type. 
Kaunis maskuliininen pää. Erinomainen suu. Tummat silmät ja pigmentti. Kovassa lihaskunnossa. Hyvä turkki. Hieman pitkä 
runko. Käpälät voisivat olla tiiviimmät. Erittäin innokas liikkuja. Erinomainen show mies. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. 
Hyvänkokoinen ja tyyppinen. 
 
ZHIGATSEY ELVIRA 46779/11 narttu 
i Mango’s Bono e Panhur’s Morning Mist 
kasv Frejborg Mona, Porvoo 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Well shape skull. Excellent earset and carriage. Would prefer more oval and slightly darker 
eye. Excellent pigmentation. Good mouth, neck, topline. Good be fraction higher in leg. Excellent coat condition. Positive light 
mover. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen korvien sijainti ja asento. Toivoisin enemmän ovaalin 
muotoiset ja hiukan tummemmat silmät. Erinomainen pigmentti. Hyvä suu, kaula, ylälinja. Toivoisin aavistuksen korkeamman 
raajoiltaan. Erinomainen turkin kunto. Positiivinen keveä  liikkuja. Hyvä luonne.  
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Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI 3 SA 
Käsiteltävissä  
Well balanced all over. Muzzle could be slightly  longer. Good pigmentation. Well laid shoulders. Well developed chest. Level 
topline. Well angulated hindquarters. Low hocks. Covers  the ground well. Very good presentation. 
Tasapainoinen kaikin puolin. Kuono voisi olla hieman pidempi. Hyvä pigmentti. Hyvin asettuneet lavat. Hyvin kehittynyt rinta. 
Tasainen ylälinja. Hyvät kulmaukset takana. Matalat kintereet. Peittää hyvin maata. Erittäin hyvin esitetty.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI 4 
Käsiteltävissä 
Very feminine, nice size but a fraction low on her legs compared to length. Extremely nice skull. Good stop, eyes are running a 
bit. Acceptable mouth. She’s not in full coat. Firm strong body. Nice angulation behind. Shoulder placement couldbe better. 
Very loose in shoulder when moving, but a lot attitude. Not looking her best without coat.  
Erittäin naisellinen, kiva koko mutta aavistuksen matalat jalat suhteessa rungon pituuteen. Erittäin kiva kallo. Hyvä otsapenger, 
silmät hieman vuotavat. Hyväksyttävä suu. Ei täydessä turkissa. Tiivis vahva runko. Kivat takakulmaukset. Lapojen asento 
voisi olla parempi. Erittäin löysä lavoista liikkeessä, mutta paljon asennetta. Ei parhaimmillaan turkittomana.  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   AVO EH  
Käsiteltävissä  
Very good for breed type. Needs littel more strength in foreface. Good scull. Well set ears. Needs more lehgth in legs. Good 
neck & topline. Would prefer tighter tail cure. Good angulation behind. Little eratic in front action. Needs settle on move.  
Erittäin hyvä rotutyyppi. Toivoisin vahvemman kuonon. Hyvä kallo. Hyvin asettuneet korvat. Jalat saisivat olla pidemmät. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Toivoisein tiukemman hännän. Hyvät kulmaukset takana. Hieman epävakaat etuliikkeet. Tarvitsee asettua 
liikkeessä.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi AVO H 
God typ och helhet. Feminin tik. Alltför lågt ställt. Bra skalle. Stora öron. Alltför ljus ögon. Tunt nospartiet. Bra bett och pigment. 
Framskjuten skuldra. Bra rygg. Välburen svans. Tunn kropp. Goda vinklar. Runda tassar. Bra pälskvalite men helt urfällt. 
Välgående. Utmärkt temperament. Välvisat. 
Hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Liian matala. Hyvä kallo. Suuret korvat. Liian vaaleat silmät. Kevyt kuono-
osa. Hyvä purenta ja pigmentti. Etuasentoinen lapa. Hyvä selkä. Hyvin kannettu häntä. Laiha runko. Hyvät kulmaukset. 
Pyöreät käpälät. Hyvä turkin laatu, mutta turkiton. Liikkuu hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Rather over-bowed for legs and upright on shoulder. Can show tongue at times. Sweet expression. Sound and brisk on the 
move. Good topline, tail and tail carriage. Rather full in eye.  
Melko ylikaareutuneet jalat ja pysty lapa. Saattaa näyttää kieltä toisinaan. Ihana ilme. Terve, reipas liike. Hyvä ylälinja, häntä ja 
hännänkanto. Melko suuret silmät. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Good size. Little long for balance. Good tail & rear. Needs to little more finish to muzzle. Good movement. Needs a 
little more leg. 
4 –vuotias. Hyvä koko. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Hyvä häntä & takaosa. Kuonon tulee hieman täyttyä. Hyvä liike. 
Tarvitsee vähän enemmän raajaa. 
 
ZHIGATSEY FABIOLA 46762/11 narttu 
i. Dragonson Chevron One e. Panhur's Athena 
kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Bra typ och proportioner. Nätt huvud med lite stora, runda ögon. Utmärkt underkäke. Tillräcklig hals. Välkroppad men i lite högt 
hull. Balanserade vinklar. Fina tassar. Lite väl riklig päls. Trevligt temperament. 
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Sievä pää, jossa hieman suuret, pyöreät silmät. Erinomainen alaleuka. Riittävä kaula. Hyvä runko, 
mutta hieman ylipainoinen. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Hieman liian runsas turkki. Miellyttävä luonne. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
4 J. alte Hündin, korrektes Gebiss, gutes Kinn, noch gute Fanglänge, Augen könnten etwas tiefer liegen, korrekte Ohren, 
etwas steile Winkelungen, annehmbare Obere- & gute Unterlinie, in der Bewegung hinten Pfoten ausgedreht, vorne 
eingedreht.  
Neljävuotias narttu, oikea purenta, hyvä leuka, vielä hyvä kuonon pituus, silmät voisivat olla hieman syvemmällä, oikeat korvat, 
hieman jyrkät kulmaukset, hyväksyttävä ylälinja, hyvä alalinja, liikkeessä takana tassut kääntyvät ulos, edessä sisään.  
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Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia AVO ERI 
4 years. Correct type. Typical head. Correct bite. Well size with good substance. Good proportions. Quality coat. Excellent in 
movement. Well presented. 
4 vuotta. Oikea tyyppi. Tyypillinen pää. Oikea purenta. Hyvä koko ja olemus. Hyvät mittasuhteet. Laadukas turkki. Erinomainen 
liikkeessä. Hyvin esitetty. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years. Good size and shape. Nice dark eye, expression could be sweeter. Good muzzle and chin. Stands little wide on front. 
Good bone, feet. She stands out at elbows. Nice reach of neck. Topline a tip soft behind withers. Good tailplacement. 
Angulations good front and rear. She moves freely, could be cleaner on front. 
4 vuotias. Hyvä koko ja muoto. Hyvät tummat silmät, ilme voisi olla pehmeämpi. Hyvä kuono ja leuka. Seisoo hieman leveästi 
edestä. Hyvä luusto ja jalat. Seioss kyynärpäät ulos. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja hieman pehmeä takaa. Hyvä hännänkiinnitys. 
Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Liikkuu vapaasti, voisi olla puhtaampi edestä. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska AVO ERI 2 SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch of good type. Balanced head. Correct expression. Correct mouth. Good neck and shoulders. Well developed 
body. Good hind quarters. Good frinkles and feathering. Moves and shows well. 
Feminiininen, hyväntyyppinen narttu. Tasapainoinen pää. Oikeanlainen ilme. Oikeanlainen suu. Hyvä kaula ja lavat. Hyvin 
kehittynyt runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvät hapsut ja hapsutus. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
ZHIGATSEY FELICIA 46760/11 narttu 
i. Dragonson Chevron One e. Panhur's Athena 
kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   AVO ERI 
Käsiteltävissä 
Feminine. Nice temperament. Very sound mouth. Good expression. Broad underjaw. Perfect firm body with level topline. Very 
good angulations. Cowhocked in left hind leg. Moves nicely front. Tail set could be a bit higher. A bit out of coat today. 
Naisellinen. Kiva luonne. Erittäin oikea suu. Hyvä ilme. Leveä alaleuka. Täydellinen tiivis runko ja tasainen ylälinja. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Vasen takajalka länkisäärinen. Liikkuu kivasti edestä. Hännän kiinnitys voisi olla korkeampi. Hieman turkiton 
tänään.  
 
ZHIGATSEY HEDDA 11949/14 narttu 
i. Jannock's Ayusi e. Zhigatzey Elvira 
Kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  ERI  
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Lovely feminine head and expression. Excellent eye, correct skull shape and size.  Excellent 
earset, good mouth and chin.  Feminine outline. Would prefer  a little more length of leg. Excellent tailset. Hold shape when 
move. Movement is light and free. Typical temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Ihastuttava feminiininen pää ja ilme. Erinomaiset silmät, oikea kallon muoto ja koko. 
Erinomainen korvien sijainti, hyvä suu ja alaleuka. Ääriviivoiltaan feminiininen. Toivoisin hieman pitemmät raajat. Erinomainen 
hännänkiinnitys. Kantaa itsensä liikkeessä. Liikkeet kevyet ja vapaat. Tyypillinen luonne. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi NUO ERI 
Utmärkt typ och helhet. Liten, mycket feminin. Vackert huvud och utryck. Utmärkt bett. Aningen kort näsa. Utmärkt hals. Något 
spänd rygg. Balanserade vinklar. Fina tassar. Pigga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Pieni, erittäin feminiininen. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen purenta. Aavistuksen lyhyt 
kuono. Erinomainen kaula. Hieman jännittynyt selkä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Reippaat liikkeet. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO EH 
Smaller sized feminine bitch. Very good head. Slightly short muzzle. Slightly short in neck. Little long in body. Strong topline 
and correct tailset. Very good front and rear angulations. Moves well. 
Pienempi kokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Hieman lyhyt kuono. Hieman lyhyt kaula. Hieman pitkä runko. Vahva 
ylälinja ja oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi NUO ERI 1 
16 månader, svart med tan. Liten men naggandes god. Feminint huvud. Lagom hals. Bra ansatt och buren svans. Inte i full 
päls idag men bra struktur. Något trång bak, men bra från sidan rörelser. 
16 kuukautta, musta tan merkillä. Pieni mutta syötävän hyvä. Feminiininen pää. Sopiva kaula. Hyvin asettunut ja kannettu 
häntä. Ei täydessä turkissa tänään mutta hyvä karvanlaatu. Hieman ahdas takaa, mutta hyvät sivuliikkeet. 
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Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta NUO ERI 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
17 Monate alte feminine Hündin, korrektes Gebiss, kräftiges Kinn, typischer Ausdruck, Fang könnte etwas länger sein, gute 
Winkelungen, gute Untere- & annehmbare Oberlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Seitsemäntoista kuukautta vanha feminiininen narttu, oikea purenta, vahva leuka, tyypillinen ilme, kuono voisi olla hieman 
pidempi, hyvät kulmaukset, hyvä alalinja, hyväksyttävä ylälinja, erinomaiset liikkeet.  

 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine & well-balanced. Smallish head. Dark expressive eye. Good pigment. Well-ribbed body with good topline & tailset. 
Little close going away from me. Very good in profile. 
Feminiininen ja tasapainoinen. Pieni pää. Tummat ilmeikkäät silmät. Hyvä pigmentti. Hyväluusoinen runko, jossa hyvä ylälinja 
ja hännänkiinnitys. Hieman taka-ahdas. Hyvä profiili. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola NUO ERI 4  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrische Hündin. Korrektes Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Typischer Gang. Richtiges 
Haarkleid.  
Tasapainoinen narttu. Oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. Tyypillinen liike. Oikea turkki.   
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, NUO ERI NUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
19 months. Good size and shape. Nice eye and expression. Good lift to ears. Good reach of neck. Slight tip on top behind 
withers. Angulations are good front and rear. I would prefer little more size. She has balanced side move, crosses in front. 
19 kuukautta. Hyvä koko ja muoto. Hienot silmät ja ilme. Hyvä korvien noste. Hyvä kaulan pituus. Hieman takakorkea. 
Kulmaukset ovat hyvät edestä ja takaa. Haluaisin hieman enemmän kokoa. Tasapainoiset sivuliikkeet, astuu ristiin edestä.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi NUO ERI 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Utmärkt typ, liten tik. Fint huvud. Bra öron & ögon. Bra bredd i bett. Fint förbröst & front. Bra hals & skuldra, bröstkorgs  djup & 
längd. Välvinklad bak. Ännu lite tunn. Rör sig lite tätt bak, väl från sidan. 
Erinomainen tyyppi, pieni narttu. Hieno pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä leveä purenta. Hieno eturinta ja etuosa. Hyvä kaula, 
lapa ja rintakehän syvyys ja pituus. Hyvät takakulmaukset. Vielä hieman hento. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvin sivusta. 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska NUO EH 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine bitch. Lovely head and expression. Good stop. Correct mouth. Well set ears. Good neck and shoulder. Good length 
and depth of body. Well angulated behind. A bit low on legs. Good coat and temperament. Moves well on the side, a bit loose 
in front. 
Feminiininen narttu. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvä otsapenger. Oikeanlainen suu. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja lavat. 
Hyvä rungon pituus ja syvyys. Hyvin kulmautunut takaa. Hieman matalat jalat. Hyvä turkki ja luonne. Liikkuu hyvin sivulta, 
hieman löysästi edestä. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska NUO ERI 3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminine head. Acceptable bite. Good pigmentation. Good neck and topline. Well angulated. Good bones and feet. Moves 
well. Good coat. 
Feminiininen pää. Hyväksyttävä purenta. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja käpälät. 
Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   NUO EH 3 
Käsiteltävissä  
Good height to length the balance. Would like a little more substance. Muzzle a little short. Eyes are too wet. Level topline. 
Well shaped hindquarters. Moving well. Well presented.  
Hyvä korkeuden ja pituuden tasapaino. Toivoisin hieman enemmän massaa. Hieman lyhyt kuono. Silmät ovat liian märät. 
Tasainen ylälinja. Hyvän malliset takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja NUO T 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
20 months. Lacks breedtype. Far too low on leg. Nice head, too short muzzle. Nice eyes. Moderately long neck. Nice topline 
and tailset. Balanced angulations in front and rear. Silky coat. Nice temperament. Moves balanced from all angles. 
20 kuukautta. Rotutyyppi puuttuu. Aivan liian matalaraajainen. Hyvä pää, liian lyhyt kuono. Hyvät silmät. Kohtuullisen pitkä 
kaula. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Silkkinen turkki. Miellyttävä luonne. 
Liikkuu tasapainoisesti joka suunnasta.  
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Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  NUO ERI 1 SA PN4 
Very good looking young bitch. Very good propositions. Beautiful feminin face. Good underjawn. Big dark eyes. Wonderful 
expression. Very good topline. Very good tailset. Good angulations. Good forechest. Very good ribs. Very typical front. Lovely 
coat. Free and easy moving. Lovely temperament.  
Erittäin hyvältä näyttävä nuori narttu. Erittäin hyvät mittasuhteet. Kauniit feminiiniset kasvot. Hyvä alaleuka. Isot, tummat 
silmät. Upea ilme. Erittäin hyvä ylälinja. Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset. Hyvä eturinta. Erittäin hyvät kylkiluut. 
Erittäin tyypillinen etuosa. Ihana turkki. Vapaat, helpot liikkeet. Ihana luonne.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    NUO ERI 3 
Käsiteltävissä 
Excellent size and proportions. Well shped head. Dark eyes. Long enough muzzle. Could have less stop. Straight back. Good 
angulation. Good forechest. Could show more proud attitude. Good movement and character.  
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Tummat silmät. Riittävän pitkä kuono. Otsapengertä voisi olla 
vähemmän. Suora selkä. Hyvät kulmaukset. Hyvä eturinta. Voisi näyttää ylpeämpää asennetta. Hyvät liikkeet ja luonne.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  NUO ERI 1 
Käsiteltävissä 
Very feminine, nice size. Perfect expression. Correct mouth. Eyes are running a bit too much. Beautiful skull and stop. Firm 
body. Good topline. Nice angulation behind. Sholder placement could be better. Nice tail carriage. Moves well.  
Erittäin naisellinen, kiva koko. Täydellinen ilme. Oikea suu. Hieman liian vuotavat silmät. Kaunis kallo ja otsapenger. Tiivis 
runko. Hyvä ylälinja. Kivat takakulmaukset. Lapojen asento voisi olla parempi. Kiva hännän kanto. Liikkuu hyvin.  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland   NUO EH 3 
Käsiteltävissä  
Very good for breed type. Feminin head. Needs little more widh in muzzle. Beautiful eyes. Good high set ears. Excellent neck. 
Good topline & tailset. Needs more length of legs for me. Front action is rather untidy. Lovely coat.  
Erittäin hyvä rotutyyppi. Feminiininen pää. Kuono saisi olla leveämpi. Kauniit silmät. Hyvät korkealle kiinnittyneet korvat. 
Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Mielestäni sai olla korkeampi jalkainen. Hieman epäsiistit etuliikkeet. 
Ihana turkki.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi NUO ERI 
Mycket god typ och helhet. Feminin tik. Ger ett lågställd intryck. Söt huvud och utryck. Välburna öron. Litet ljusa ögon. Bra bett 
och pigment. Kort hals. Bra rygg och svans. Bra kropp. Goda vinklar. Ovala tassar. Mycket välgående. Utmärkt temperament. 
Välvisat. 
Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu. Antaa matalan vaikutelman. Suloinen pää ja ilme. Hyvin kannetut 
korvat. Hieman vaaleat silmät. Hyvä purenta ja pigmentti. Lyhyt kaula. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. 
Ovaalit käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Charming black & tan & white. Beautiful dark pigment and eye. Good finished foreface. Sweet expression. In excellent coat 
condition. Well made all through. Smart and enthusiastic show girl. Well balanced. Going very well in front, a little close behind, 
but with good reach. Lovely size and type. 
Viehättävä musta & tan & valkoinen. Kaunis tumma pigmentti ja silmät. Hyvin täyttynyt kuono. Ihana ilme. Erinomaisessa turkin 
kunnossa. Hyvin rakentunut  kokonaisuus. Tyylikäs ja innokas show tyttö. Hyvin tasapainoinen. Liikkuu erittäin hyvin edestä, 
hieman ahdas takaa, mutta hyvä askelpituus. Ihana koko ja tyyppi. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
2 years. Lovely size & proportions. Very good head type. Excellent coat texture. Very good movement. Needs a little more leg. 
2 –vuotias. Ihana koko & mittasuhteet. Erittäin hyvä pään tyyppi. Erinomainen turkin laatu. Erittäin hyvä liike. Tarvitsee hieman 
enemmän raajaa. 
 
ZHIGATSEY HUGO 11947/14 uros 
i. Jannock's Ayusi e. Zhigatzey Elvira 
Kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti JUN ERI JUK2 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall expression is excellent. Excellent skull. Good earset and carriage. Very appealing expression. Good eye shape. 
Excellent mouth and chin. Good balanced for size. A little long in loin but good length of rib cage. Would prefer more layback in 
shoulder. Positive mover. Good tailset and temperament. 
Yleisilme on erinomainen. Erinomainen kallo. Hyvin sijoittuneet ja hyväasentoiset korvat. Hyvin puhutteleva ilme. Hyvä silmien 
muoto. Erinomainen suu ja alaleuka. Hyvä tasapaino kokoonsa nähden. Hieman pitkä lanne, mutta hyvä rintakehän pituus. 
Toivoisin hieman viistomman lavan. Positiivinen liikkuja. Hyvä hännänkiinnitys ja luonne. 
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Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN EH 
Mittasuhteiltaan oikea, hyvänkokoinen nuori uros, joka voisi olla maskuliinisempi. Hyvä kallo. Pyöreät silmät. Erittäin vahva ja 
syvä kaunis alaleuka. Aavistuksen pitkä lanneosa. Erinomainen hännänkiinnitys. Pysty lapa. Lyhyt olkavarsi. Toivoisin 
enemmän raajaluustoa. Ikään nähden sopiva runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Tarvitsee 
aikaa. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia NUO ERI, NUK 3 
Good sized masculine male. Has a very good head and earset. Slightly too undershot. Correct reach of neck. Slightly longer 
body. Has a strong topline with correct tailset. Very good front and rear angulations. Moves very well. 
Hyvän kokoinen, maskuliininen uros. Erittäin hyvä pää ja erittäin hyvin asettuneet korvat. Hieman liikaa alapurentaa. Oikea 
kaulankaari. Hieman pitkä runko. Vahva ylälinja, oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Liikkuu erittäin 
hyvin. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi NUO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
En mindre hane, huvudet behöver utvecklas, behöver mera substans i nospartiet. Välansatta öron. Party färger med intressant 
röd kopparfärg och svarta toppar. Kunde ha mer höjd i svansen, fin silhuett. Bra temeperament. Sunda rörelser. 
Pienempi uros, pään tulee kehittyä, tarvitsee enemmän volyymia kuono-osassa. Hyvin asettuneet korvat. Juhlavat värit 
mielenkiintoisen punaisella kuparinvärillä ja mustilla latvoilla. Voisi olla enemmän korkeutta hännässä. Hieno silhuetti. Hyvä 
luonne. Terveet liikkeet. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good proportions, nice sized dog. Medium bone. Good head expression and ears with nice length to muzzle and good wide 
deep chin. Good expression. In lovely hair condition. Moves ok in profile, a little more length of leg but his overall balance is 
acceptable. 
Hyvät mittasuhteet, hyvän kokoinen koira. Keskikokoinen luusto. Hyvä pään ilme ja korvat, hyvä kuonon pituus ja hyvä, leveä, 
syvä alaleuka. Hyvä ilme. Ihana turkin kunto. Liikkuu sivusta hyvin, hieman lisää pituutta jalkoihin, mutta on kokonaisuutena 
hyväksyttävä. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   NUO EH 4 
Käsiteltävissä  
Well balanced, masculine head. Underjaw is a little too narrow. Teeth too much undershot, showing teeth. Level topline, well 
set tail. Well bend stifle, hocks low to the ground. Moves quite well.  
Hyvä tasapaino, urosmainen pää. Alaleuka on liian kapea. Liikaa alapurenta, näyttää hampaita. Tasainen ylälinja, hyvin 
hännän kiinnitys. Hyvät polvikulmaukset, matalat kintereet. Liikkuu aika hyvin.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   NUO EH 4 
Käsiteltävissä 
Nice head. Eyes are running a bit. Very nice stop and skull. Acceptable mouth. Sound front, but I would like a bit longer feet. 
He must get a bit more chest and body with age. Nice coat. I would want hime a bit more masculine. Moves quite well. Need 
more time. 
Kiva pää. Hieman vuotavat silmät. Erittäin kiva otsapenger ja kallo. Hyväksyttävä suu. Oikea etuosa, mutta toivoisin pidemmät 
jalat. Rinnan ja rungon tulee vahvistua iän myötä. Kiva turkki. Toivoisin enemmän urosmaisuutta. Liikkuu aika hyvin. Tarvitsee 
aikaa.  
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  AVO H 
Little feminine has round eyes. Would like more width & depth chin. Would like more bone in body, good angulations. 
Movement away is sound, coming towards is wide and turns feet outwards instance.  
Hieman narttumainen ja pyöreät silmät. Toivoisin leukaan enemmän leveyttä ja syvyyttä. Toivoisin vahvemman luuston, hyvät 
kulmaukset. Liikkuu takaa tasapainoisesti, edestä leveästi ja lisäksi kääntää jalkoja ulospäin.  
 
ZHIGATSEY HULDA SE15434/2014  narttu 
i. Jannock's Ayusi e. Zhigatzey Elvira 
Kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  JUN  ERI JUK 3 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Lovely well proposioned head. Well shape skull. Excellent eye shape. Good mouth and chin.  
Excellent front assembly. Good rear angulation. Excellent markings.  Moves well holding shape all times. Good feet. Excellent 
temperament. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Ihastuttava mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvin muodostunut kallo. Erinomainen silmien muoto. 
Hyvä suu ja alaleuka. Erinomainen edestä kokonaisuudessaan. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset merkit. Liikkuu hyvin 
kantaen itsensä koko ajan. Hyvät käpälät. Erinomainen luonne. 
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Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   NUO EH 2 
Käsiteltävissä  
Well balanced female. Muzzle could be slightly longer. Good pigment. Correct underjaw. Adequate angulation in the front. 
Topline needs to settle. Well angulated hindquarters. Moves quite well. Good presentation.  
Hyvin tasapainoinen narttu. Kuono voisi olla hieman pidempi. Hyvä pigmentti. Oikea alaleuka. Riittävät etukulmaukset. 
Ylälinjan tulee asettua. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu aika hyvin. Hyvin esitetty.  
 
ZHIGATSEY ISADORA 12474/15 narttu 
i. Mic Mac True Is The Friend e. Panhur’s Morning Mist 
Kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, PEN4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
7 months. Good size. She has good muzzle. Nice eye, ears well placed. Good bone. Stands little wide and crooked in front. 
She has topline little soft behind withers. Tailplacement is good. She just needs little confidence in ring. She’s hard to axcess 
on to movem she lacks confidence. 
7 kuukautta. Hyvän kokoinen. Hyvä kuono. Hyvät silmät, korvat hyvin sijoittuneet. Hyvä luusto. Seisoo hieman leveästi ja 
kierosti edestä. Ylälinja pehmeä takaa. Hännän kiinnitys hyvä. Tarvitsee hieman rohkeutta kehään. Vaikea rohkaista liikkeelle, 
puuttuu itseluottamusta. 
 

06.09.2015 Tampere Torsten Lemmer, Bulgaria PEK 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
8 M. alte Hündin. Sehr gute Fellkondition. Typervoller Kopf. Dunkle Augen. Korrektes Gebissanlage. Deutliches Vorbiss. Gute 
Rückenlinie. Sehr gut gewinkelt. In der Bewegung flott und frei.  
Kahdeksankuukautinen narttupentu. Erittäin hyvä turkinkunto. Tummat silmät. Oikea, selvä alapurenta. Hyvä selkälinja. Erittäin 
hyvin kulmautunut. Liikkeessä reipas ja vapaa.  

 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia JUN EVA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lovely dark pigment and eyes. Reluctant to be handled at first, but soon draved out. She has got a good finshed foreface. 
Excellent coat. Rather upright on shoulder and feet could be tighter. Unfortunately not able to judge movement fairly. A shame 
because is a lovely size and type. Just needs ring training. 
Ihanat tummapigmenttiset silmät. Haluton käsittelyyn aluksi, mutta pian rohkaistuu? Hänellä on hyvin täyttynyt kuono. 
Erinomainen turkki. Melko pysty lapa ja käpälät voisivat olla tiiviimmät. Valitettavasti liikkeitä ei voi arvostella kunnolla. Sääli, 
koska hän on ihanan kokoinen ja tyyppinen.  Tarvitsee vain kehäharjoitusta. 
 
ZHIGATSEY KASSANDRA 34449/15 narttu 
i. Zhigatsey Edward e. Sippans Kepp My Lovesong Starshine 
Kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK4, KP 
Mycket feminin tik med utmärkta proportioner. Välformad skalle med väl ansatta öron. Fint nosparti. Bra haka. Mörka 
välformade ögon. Fin överlinje. Utmärkt svans. Bra bröstkorg. Fina tassar. Bra vinklar. Rös sig med fint, rask steg. Ännu 
mycket valpig i hela sin utstrålning. 
Erittäin feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo ja hyvä korvien kiinnitys. Hyvä kuono-osa. 
Hyvä alaleuka. Tummat hyvänmuotoiset silmät. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä rintakehä. Hyvät käpälät. Hyvät 
kulmaukset. Liikkuu hyvällä, reippaalla askeleella. Vielä hyvin pentumainen kaikessa olemuksessaan. 
 
ZHIGATSEY KLARISSA 34448/15 narttu 
i. Zhigatsey Edward e. Sippans Kepp My Lovesong Starshine 
Kasv. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi PEK-, KP 
Tik med mycket bra proportioner. Välformad skalle. Välansatta öron. Välformade, mörka ögon. Mycket bra haka. Bra överlinje. 
Utmärkt svans. Bra kropp och vinklar. Rör sig med härligt raskt steg och självtroende. Bra päls. Ännu mycket valpig. Mycket 
trevligt temperament. 
Narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvänmuotoinen kallo. Hyvä korvien kiinnitys. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Erittäin 
hyvä alaleuka. Hyvä ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja kulmaukset. Liikkuu ihanalla reippaalla askeleella ja 
itseluottamuksella. Hyvä turkki. Vielä kovin pentumainen. Erittäin miellyttävä luonne. 
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ZIESTAN INDIGO 25466/01 uros 
i.Ziestan Na-Len-Dra e.Parkwell Indiana Jones 
Kasv. Mattila Iina, Pertteli  
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    VET ERI  
Rodunomainen lähestyttäessä 
Nice, well balanced dog, would like his head be more masculine, front, topline, hindquarters, tailset, coat ok. Sound behind 
and because of his age I forgive him his front action. 
Kiva, hyvin tasapainoinen uros, pää voisi olla urosmaisempi, etuosa, ylälinja, takakulmaukset, hännän kiinnitys ja turkki ok. 
Oikea takaliike ja iästä johtuen annan etuliikkeet anteeksi.  
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  VET ERI, VEK 1, SA, PU 4, VSP-VET 
Erinomaisessa kunnossa oleva 14 vuotias veteraaniuros. Hyvä ilme. Pitkä, hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 
lihaskunto ja karvapeite. Toivoisin yhdensuuntaisemman eturaajojen liikkeen. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VET ERI 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
14 J. alt, reizender Kopf, Zähne dem Alter entsprechend, lieblicher Ausdruck, vorzügliche Winkelungen, noch sehr gute Obere- 
& Unterlinie, bewegt sich noch sehr gut.  
14-vuotias, ihastuttava pää, hampaat tyypilliset ikäisekseen, ihastuttava ilme, erinomaiset kulmaukset, vielä erittäin hyvä ylä- ja 
alalinja, liikkuu vielä erittäin hyvin.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI, VEK 1, SA, PU 4, VET-VSP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
14 years old. In extremely good condition for age. Very nice head. Very nice position of neck, excellent development in chest. 
Nice straight front legs. Very good angulation in back legs. Nice topline, tail well set & carried. Very nice movement for age. 
14 vuotias. Erinomaisen hyvässä kunnossa ikäisekseen. Oikein hyvä pää. Oikein hyvä niskan asento, erinomaisesti kehittynyt 
rintakehä. Hyvät suorat etujalat. Hyvät takakulmaukset. Hyvä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvät liikkeet 
ikäisekseen. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi VET EH 3 
14 år gammal herre med fina proportioner. Kunde ha lite tydligare könsprägel. Välplacerade öron, fina ögon. Mycket slarvigt 
bett. Kunde ha lite mera bredd i underkäken. Utmärkt benstomme till sin storlek. Tillräckliga fransar. Står lite underställt. Vacker 
välskött päls. Välburen svans. Rör sig balancerat. Bra attityd. 
14 vuotias herra hienolla mittasuhteella. Voisi olla vähän selkeämpi sukupuolileima. Hyvin asettuneet korvat, hienot silmät. 
Erittäin huolimaton purenta. Voisi olla vähän leveämpi alaleuka. Erinomainen luusto kokoonsa nähden. Riittävät hapsut. 
Seisoo vähän jalat rungon alla. Kaunis hyvin hoidettu turkki. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä asenne. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, VET ERI VEK1 SA VET ROP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very attractive looking male. Lovely headsize to body. Very good shoulder & prosternum. Lovely preportions. Good stifler & 
hocks. Exc. feet & slippers. Silky coat. A sound mover. 
Todella miellyttävän näköinen uros. Ihana päänkoko runkoon nähden. Todella hyvät lavat & eturinta. Ihanat mittasuhteet. Hyvä 
polvi & kinner. Erinomaiset jalat & käpälät. Silkkinen karvapeite. Vakaa liikkuja. 
 
ZIESTAN INDIRA 45669/02 narttu 
i.Zik-Zak’s Ken e.Parkwell Indiana Jones 
Kasv. Mattila Iina, Pertteli  
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  VET ERI VEK 3 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Attractive head  and expression. Good mouth and chin. Excellent front assembly. Good 
balance for size. Carriaging a little extra weight. Lovely coat. Positive attitude. 
Yleisvaikutelma on erinomainen. Viehättävä pää ja ilme. Hyvä suu ja alaleuka. Erinomainen edestä kokonaisuudessaan.  
Hyvin tasapainoinen kokoonsa nähden. Hieman ylipainoinen. Ihastuttava turkki. Positiivinen asenne.  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VET ERI 
Mycket vacker och välbevarad veteran. Fina proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Stilig hals. Välkroppad och 
välvinklad. Litet navelbrock. Fina rörelser men visas i lite högt hull. 
Erittäin kaunis ja hyvin säilynyt veteraani. Hyvät mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Tyylikäs kaula. Hyvä runko ja 
kulmaukset. Pieni napatyrä. Hyvät liikkeet, mutta esitetään hieman ylipainoisena. 
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Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VET ERI 3 SA 
12 ½ år. Feminint huvud. Bra pigment. Markerad haka men bara 4 insessiver i underkäke. Välansatta öron. Samlad kropp. 
Står och går med stil. Långa tassar, bra päls. Välvisad. Trevligt temperament. 
12 ½ vuotias. Feminiininen pää. Hyvä pigmentti. Korostettu leuka mutta ainoastaan 4 alaetuhammasta. Hyvin asettuneet 
korvat. Tiivis runko. Seisoo ja liikkuu tyylikkäästi. Pitkät tassut, hyvä turkki. Hyvin esitetty. Hyvä luonne. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, VET ERI, VEK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 years. Excellent type. In excellent condition for age. Excellent head & expression. Excellent development of the chest. A bit 
open front legs & elbows. Very nice topline. Good condition in back legs. Tail well set & carried. Very nice movement. 
12 vuotias. Erinomaista tyyppiä. Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Erinomainen pää ja ilme. Rintakehä erinomaisesti 
kehittynyt. Etujalat ja kyynärpäät hieman leveälle asettuneet. Hyvä ylälinja. Takajalat hyvässä kunnossa. Hyvä hännänkiinnitys 
ja –kanto. Hyvä liike. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VET ERI 2 
Good looking bitch, 13 years old. Very good in type and size. In a wonderful condition. Very nice head. Good underjawn. Dark 
eyes. Good ears. Good neck. Very good tailset. Very good forechest. Good ribs. Deep chest. Very good angulations. Very 
good coat. Good moving. Good temperament.  
Hyvältä näyttävä narttu, 13 vuotta vanha. Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Upeassa kunnossa. Erittäin kiva pää. Hyvä alaleuka. 
Tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvä eturinta. Hyvät kylkiluut. Syvä rinta. 
Erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä turkki. Hyvät liikkeet. Hyvä luonne.  
 
ZIESTAN INGVAR 57412/07 uros 
i.Ziestan Mickey e.Ziestan Indira 
Kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman löysä edestä. Vahva selkä, hyvä takaosa. 8 vuotta näkyy jo hieman liikkeessä. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, VAK 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 v. Kooltaan ja mittasuhteiltaan tasapainoinen. Kauttaaltaan sopusuhtainen uros. Oikea purenta. Hampaita jo lähtenyt. Ei 
aivan täydessä karvassa tänään. Liikkuu oikein ja ryhdikkäästi. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VAL EH, VAK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8-vuotias sopivaluustoinen uros. Ei tänään parhaassa turkissa. Hyvänmuotoinen pää. Hampaita puuttuu jo turhan paljon 
(ikä?). Sopiva kaula ja runko. Hyvät korvat ja tassuhapsut. Liikkuu sopivalla askelpituudella. Esitetään hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VAL ERI 1 SA PU 1 VSP 
Very good looking dog. Very good type and size. Lovely head. Good underjawn. Dark eyes with lovely expression. Very good 
neck, topline and tail. Good angulat. Good legs with feets. Excellent coat. Wonderful conditition. Free and easy moving.  
Erittäin hyvältä näyttävä uros. Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Ihana pää. Hyvä alaleuka. Tummat silmät ihanalla ilmeellä. Erittäin 
hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset. Hyvät jalat tassuilla. Erinomainen turkki. Upea kunto. Vapaat ja helpot liikkeet.. 
 
ZIESTAN JUJI 40082/14 narttu 
i. Improv Bump Draftin' At Ziestan e. Ziestan Juliana 
kasv. Iina Mattila, Pertteli 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, JUN ERI, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical, well-made. Soundly moving puppy. Attractive head & expression. Good forehand. Firm well-ribbed body. Good 
coat-texture. Shows well. 
Hyvin tyypillinen, hyvinmuodostunut. Tasaisesti liikkuva junior. Viehättävä pää ja ilme. Hyvä etuosa. Kiinteä hyväluustoinen 
runko. Hyvä turkinlaatu. Esiintyy hyvin. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, JUN EH, JUK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
A little round in eye. Small ears. Good neck and topline. Good tailset and feet. Head proportions could be better. Could be a 
little more settled in temperament. 
Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys ja tassut. Pään mittasuhteet voisivat olla paremmat. 
Temperamentiltaan voisi hieman asettua aloilleen. 
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Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  JUN EH 4 
Young bitch. Good type, good size, but too high on legs. Feminin face. Big dark eyes. Good underjawn. Good placed ears. 
Good topline. Good ribs. Needs more compact body. Lovely coat, but needs more of it. Very juvenial on movement. Need 
better showtemperament.  
Nuori nattu. Hyvä tyyppi, hyvä koko, mutta liian korkearaajainen. Feniniiniset kasvot. Isot, tummat silmät. Hyvä alaleuka. Hyvin 
asettuneet kovat. Hyvä ylälinja. Hyvät kylkiluut. Tarvitsee tiiviimmän rungon. Ihana turkki, mutta tarvitsee sitä enemmän. 
Erittäin lapsellinen liikkeissä. Tarvitsee paremman näyttelytempperamentin. 
 
ZIESTAN JULES 40081/14 uros 
i. Improv Bump Draftin' At Ziestan e. Ziestan Juliana 
kasv. Iina Mattila, Pertteli 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, JUN H 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1 v 2 kk. Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla oikea luuston vahvuus. Esitetään tänään turhan tukevassa kunnossa ja 
hieman niukassa turkissa, mikä vaikuttaa kokonaiskuvaan. Sopivasti kulmautunut. Hyvä hännän asento. Liikkuu hyvin. 
Ylipaino ja karvattomuus vaikuttaa palkintosijaan. 
 
ZIESTAN KIMORA 58167/11 narttu 
i. Mon-Aminetten Brandon e. Ziestan Apple 
kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  AVO EH, AVK 3 
2 v, tuhtirunkoinen tyttö. Niukasti, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Hyvin lyhyt häntä. Kallo-osa saisi olla korkeampi, 
kuononselkä laskevampi -> ilme pehmeämpi. Hyvälaatuinen turkki, joka ei tänään parhaassa kunnossa. Liikkuu takaraajat 
rungon alla, löysästi edestä. Esitetään hyvin. 
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja AVO H 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Strong bitch, up to size. Nice proportions. Head could be smaller. Nice expression. Ears could be higher set. Nice neck, topline 
and tailset. Far too much body with too much depth. Good forechest, bone and feet. Moderately angulated on both ends. 
Moves effortless from all angles. Excellent coat condition. 
Vahva narttu, koon ylärajoilla. Miellyttävät mittasuhteet. Pää voisi olla pienempi. Miellyttävä ilme. Korvat voisivat olla 
korkeammalle kiinnittyneet. Hyvä kaula, ylälinja ja hännänkiinnitys. Aivan liian raskas ja syvä runko. Hyvä eturinta, luusto ja 
käpälät. Kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu vaivattomasti joka suunnasta. Erinomainen turkin kunto. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia AVO ERI 1 SA PN4 VASERT 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
4 y. Nice female. Very good bones & substance. Nice feminine head. Good eyes & pigmentation. Perfect bite. Well set ears. 
Good front. Elegant neck. Strong straight back. Well set & carried tail. Perfect forechest. Well developed chest. Well spring 
ribs. Strong short loin. Excellent front angulation, could be better behind. Excellent coat quality. Very nice movement. I prefer 
better show condition.  
4 v. Miellyttävä narttu. Erittäin hyvä luusto & rakenne. Miellyttävä narttumainen pää. Hyvät silmät & pigmentti. Täydellinen 
purenta. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä etuosa. Elegantti kaula. Vahva suora selkä. Hyvin asettunut & kannettu häntä. 
Täydellinen eturinta. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvin kaareutuvat kyljet. Vahva lyhyt lanne. Erinomaiset etukulmaukset, voisivat 
olla paremmat takaa. Erinomainen turkinlaatu. Erittäin hyvät liikkeet. Toivoisin parempaa näyttelykuntoa.  
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia AVO ERI 4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 years in excellent coat. Top size. A little long for balance. Excellent dentition. I would prefer a little more chin. Good 
movement. 
4 –vuotias erinomaisessa turkissa. Koon ylärajalla. Hieman pitkä tasapainoiseksi. Erinomainen hampaisto. Haluaisin vähän 
enemmän leukaa. Hyvä liike. 
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ZIESTAN LAJOS 19671/12 uros 
i. Mon Aminetten Brandon e. Ziestan Labonita 
kasv. Mattila Iina Pertteli 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti AVO EH 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-  Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is very good. Well shape skull. Good earset and carriage. Good mouth and chin. Outline is too feminine but 
very well balanced in size. Would prefer more bone and size all over. Good breed type. Excellent feet, Moves well but a little 
close behind, good fringing. Good temperament. 
Yleisvaikutelma on erittäin hyvä. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijainti ja asento. Hyvä suu ja alaleuka. Ääriviivoiltaan 
liian feminiininen mutta kokoonsa nähden hyvin tasapainoinen. Toivoisin kokonaisuutena enemmän luustoa ja kokoa. Hyvä 
rotutyyppi. Erinomaiset käpälät. Liikkuu hyvin, mutta hieman ahtaasti takaa, hyvät hapsut. Hyvä luonne. 
 
ZIESTAN LAQUETA 19673/12 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e. Ziestan Labonita 
kasv. Mattila Iina Pertteli 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  AVO ERI  AVK 4 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression is excellent. Lovely head and expression. Well shape skull. Good earset. Lovely dark eye. Good mouth and 
chin. Outline good be a little longer. Good bone and substance, coat texture. Hold shape when she moves.  
Yleisvaikutelma on erinomainen. Ihastuttava pää ja ilme. Hyvin muodostunut kallo. Hyvä korvien sijainti. Ihastuttavat tummat 
silmät. Hyvä suu ja alaleuka. Ääriviivoiltaan voisi olla hieman pitempi. Hyvä luusto ja massa, turkinlaatu. Kantaa itsensä 
liikkuessaan. 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO ERI 
Utmärkt typ och helhet. Feminint huvud med härligt uttryck. Fint bett men något smal underkäke. Utmärkt hals, rygg och kropp. 
Välvinklad. Fina tassar med långa fransar. Härliga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen pää, jossa ihana ilme. Hyvä purenta, mutta hieman kapea alaleuka. 
Erinomainen kaula, selkä ja runko. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät, joissa pitkät hapsut. Ihanat liikkeet. Kaunis turkki. 
Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia AVO ERI, AVK 3, SA 
Good sized feminine bitch. Very good head and expression. Correct reach of neck. Well balanced body. Strong topline,. 
Correct tailset. Very good angulations. She moves well. 
Hyväkokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea kaulankaari. Hyvin tasapainoinen runko. Vahva ylälinja. 
Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO ERI 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice, well-balanced, excellent quality, feminine head, good front, body, hindquarters. Moves very well & soundly. 
Erittäin kiva, hyvä tasapaino, erinomainen laatu, feminiininen pää, hyvä etuosa, runko, takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin ja 
oikein.  
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta VAL ERI 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
3 J. alte feminine Hündin, korrektes Gebiss, vorzügliches Kinn, typischer Ausdruck, korrekte Winkelungen, gute Obere- & 
Unterlinie, vorzüglicher Bewegungsablauf.  
Kolmevuotias feminiininen narttu, oikea purenta, erinomainen leuka, tyypillinen ilme, oikeat kulmaukset, hyvä ylä- ja alalinja, 
erinomaiset liikkeet.  

 
Varkaus 16.5.2015  Yvonne Cannon, Irlanti   VAL ERI SA 
Käsiteltävissä 
Lovely head and expression. Well defined chin. Nice shaped skull. Like more width of underjaw. Would like more angulation in 
front. Well ribbed back. Would like more sping of rib. Moves ok behind and front. Very nice outline and silhuett.  
Ihana pää ja ilme. Hyvin muotoutunut leuka. Kiva kallon malli. Toivoisin enemmän leveyttä alaleukaan. Toivoisin enemmän 
kulmauksia eteen. Hyvä rintakehän pituus. Toivoisin enemmän kaarevuutta kylkiluihin. Liikkuu ok takaa ja edestä. Erittäin kivat 
ääriviivat ja silhuetti.  
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 2, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine with very pretty head & expression. Good eye. Good depth & breath of chin & some cushioning. Firm topline with 
good tailset. Moves well. Shown with good furnishings. Excellent har feet. 
Feminiininen, hyvin kaunis pää ja ilme. Hyvät silmät. Hyvä leuan syvyys ja leveys & riittävän täyteläinen kuono. Kiinteä ylälinja 
ja hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu hyvin. Esitetään hyvässä turkissa. Erinomaiset jäniksenkäpälät. 
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Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen VAL ERI, VAK 4 
Feminiininen narttu, ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Oikeat mittasuhteet. Karvapeitteen kunnosta johtuen hieman ilmava 
yleisvaikutelma. Tyypillinen, pieni pää ja oikea ilme. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvät käpälät. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin sivulta, 
hieman kapeat takaliikkeet ja leveät etuliikkeet. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti VAL ERI 2 SA PN2 
Sweet littel bitch of good type. Lovely head & expression. Ears carried well. Lovely topline. Well angulated. Good harefeet. 
Moved well. Tail curled.  
Suoloinen, hyvän tyyppinen pieni narttu. Ihana pää ja ilme. Kantaa korvansa hyvin. Ihana ylälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvät 
jäniksenkäpälät. Liikkuu hyvin. Kiertynyt häntä.  
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola VAL ERI 1, SA, PN 4  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Proportionierte Hündin mit korrektem Vorbiss. Gut getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Korrekte Stellung 
Gliedmassen. Typisches Haarkleid.   
Tasapainoinen narttu, jolla oikea alapurenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylä- ja alalinja. Hyvä runko. Tyypillinen turkki.   
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä pää. Riittävät kulmaukset edessä. Kyynärpäät saisi olla rungonmyötäisemmät. 
Hyvät rungonmittasuhteet. Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Liikkuu hieman löysästi edestä. Kiva luonne. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila VAL ERI 
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla hyvänmallinen pää. Kaunis ilme. Eturintaa saisi olla enemmän. Hyvä runko, ylälinja ja häntä. 
Kulmauksia voisi olla hieman enemmän. Hyvä turkki, ei aivan parhaimmillaan. Miellyttävä käytös. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL EH 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
A little boxey and lacks elegance. Feminine head with good eye & ears. Could have a little more length of muzzle. Good neck 
and tail. Lacks reach and drive. Could have more angulation in hock. 
Pieni narttu jolta puuttuu eleganssi. Feminiininen pää, jossa hyvät silmät ja korvat. Kuono voisi olla pidempi. Hyvä kaula ja 
häntä. Liikkeestä puuttuu potku ja askelpituus. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   VAL ERI 3  
Käsiteltävissä  
Good overall balance. Feminine head and expression. Eyes are dark with good pigmentation but they are a little wet. Muzzle 
could be slightley longer but underjaw is adequate. Well laid shoulders. Good level topline. Hocks are little close together. 
Moves well.  
Hyvä tasapaino kaikin puolin. Feminiininen pää ja ilme. Silmät ovat tummat hyvällä pigmentillä, mutta ne ovat hieman märät. 
Kuono voisi olla hieman pidempi, mutta alaleuka on riittävä. Hyvin asettuneet lavat. Hyvä tasainen ylälinja. Kintereet ovat 
hieman lähekkäin. Liikkuu hyvin.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja VAL EH 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Elegant a bit too square in outline. Nicely sized head. Muzzle slightly too short. Nice expression, nice earset. Nice neckline. 
Well bodied. Decent forechest. Good bone and feet. Moderately angulated on both ends. Lacks strenght on the movement. 
Coat could be silkier.  
Elegantti hieman liian neliömäinen narttu. Miellyttävän kokoinen pää. Kuono hieman liian lyhyt. Miellyttävä ilme. Hyvä 
kaulalinja. Hyvä runko. Riittävä eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeistä puuttuu 
voimakkuutta. Turkki voisi olla silkkisempi. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, VAL ERI, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sopusuhtainen, ryhdikäs narttu, jolla kaunis ilme. Hyvä purenta. Etuhampaisto ei täysilukuinen. Eturinta voisi olla 
voimakkaampi. Hyvä runko ja raajat. Liikkuu hyvin. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, VAL ERI, VAK 2, SA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3-vuotias kompakti narttu, jolla hyvin kaunis pää ja ilme. Kaunis kaula, ylälinja ja hännän asento. Eturinta saisi olla 
voimakkaampi. Sopiva raajaluusto. Miellyttävä liikkuja. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
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Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VAL ERI 3 
Nice bitch, good type. Very typical head. Big dark eyes, good expression. Good underjawn. Good ears. Good topline. Good 
forechest and ribs. Very  typical front. Good muscled and good angulated behind. Very  nice coat. Good movement. Lovely 
temperament.  
Kiva narttu, hyvä tyyppi. Erittäin tyypillinen pää. Isot, tummat silmät, hyvä ilme. Hyvä alaleuka. Hyvät korvat. Hyvä ylälinja. 
Hyvä eturinta ja kylkiluut. Erittäin tyypillinen etuosa. Hyvät lihakset ja hyvin kulmautunut takaa. Erittäin kiva turkki. Hyvät 
liikkeet. Ihana luonne.  
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    VAL ERI 2 SA 
Käsiteltävissä 
Excellent size. Good size of head. Well shaped eyes. Could have longer muzzle. Good stop. Straight back. Excellent 
angulation. Good spring of ribs. Good coat. Could show more attitude. Moves freely.  
Erinomainen koko. Hyvä pään koko. Hyvän malliset silmät. Kuono voisi olla pidempi. Hyvä otsapenger. Suora selkä. 
Erinomaiset kulmaukset. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Hyvä turkki. Voisi näyttää enemmän asennetta. Liikkuu vapaasti.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   VAL ERI 4 SA 
Käsiteltävissä 
Very feminine champion. Perfect size of head. Eyes could be more open and they are running a lot. Broad underjaw. Nice hare 
feet. Strong firm body. Good tail carriage. Moves sound. Shows very nice.  
Erittäin naisellinen valio. Täydellisen kokoinen pää. Silmät voisivat olla enemmän auki ja ne vuotavat paljon. Leveä alaleuka. 
Kivat jäniksenkäpälät. Vahva tiivis runko. Hyvä hännän kanto. Liikkuu tasapainoisesti. Esiintyy erittäin kivasti.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
A bit short muzzle with strong nose wrinkle. Straight but weak back. Good angulations. Correct movement. Good coat. 
Hieman lyhyt kuono jossa vahvat kuonopoimut. Suora mutta heikko selkä. Hyvät kulmaukset. Oikea liike. Hyvä turkki. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi VAL ERI, VAK2, SA 
Utmärkt typ och helhet. Feminin tik med utmärkta proportioner. Dock söt huvud. Välburna öron. Passande nospartiet. Utmärkt 
bett och pigment. Vackert silhuett. Välkonstruerad. Välkroppad. Välvinklat. Ovala tassar. Bra päls. Mycket välgående. Utmärkt 
temperament. Välvisat. 
Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Suloinen pää. Hyvin kannetut korvat. 
Sopiva kuono-osa. Erinomainen purenta ja pigmentti. Kaunis silhuetti. Hyvä rakenne. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut. Ovaalit 
käpälät. Hyvä turkki. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Riittävän leveä purenta, alaleuassa 4 etuhammasta. Hyvät tummat silmät, joiden vuoto 
häiritsee ilmettä. Oikein kiinnittyneet korvat, niukahko eturinta. Hyvät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä. Hyvät 
takakulmaukset ja häntä. Liikkuu epäpuhtaasti takaa, oikea askelpituus. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Excellent mouth. Sweet feminine head. Good finished foreface. Rather upright on shoulder. In good coat. Could do with harder 
muscle. Excellent hare feet. Good brisk mover. Excellent topline. Pasterns could be firmer. Good size and tail. Well set and 
carried tail. Well balanced. 
Erinomainen suu. Ihana feminiininen pää. Hyvin täyttynyt kuono. Melko pysty lapa. Hyvässä turkissa. Voisi olla lihaksikkaampi. 
Erinomaiset jäniksenkäpälät. Hyvä reipas liike. Erinomainen ylälinja. Välikämmenet voisivat olla kiinteämmät. Hyvä koko ja 
häntä. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Hyvin tasapainoinen. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia VAL ERI SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Very good movement. I would prefer a little more leg length. 
Erittäin hyvä liike. Haluaisin enemmän raajakorkeutta. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, VAL ERI, VAK2, SA, PN4, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3-v. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, silmät, korvat. Oikea purenta. Erinomainen rintakehä, raajat, kulmaukset. 
Hyvä turkki ja häntä. Hieman sisäkierteiset etuliikkeet. Napakat askeleet. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL EH 
Typical head & expression, good mouth, good angulation, good body. Movement is sound. Would like more positive side 
action.  
Tyypillinen pää ja ilme, hyvä suu, hyvät kulmaukset, hyvä runko. Tasapainoiset liikkeet. Toivoisin varmemmat sivuliikkeet.  
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ZIESTAN LAQUINTA 19674/12 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e. Ziestan Labonita 
kasv. Mattila Iina Pertteli 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    AVO EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Feminine head, eyes should be more oval, front ok, body ok, tailset ok, like a better let down on the hocks. Sound in 
movement, but front action could improve.  
Feminiininen pää, silmien tulisi olla enemmän ovaalin malliset, etuosa ok, runko ok, hännän kiinnitys ok, toivoisin paremmin 
alhaalla olevat kintereet. Oikeat liikket, mutta etuliike voisi  parantua.  
 
ZIESTAN LEIKO FI53636/12 narttu 
i. Mango's Naava e. Ziestan Letitia 
kasv. Iina Mattila, Pertteli 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO ERI, AVK 4 
Mittasuhteiltaan hieman pitkähkö narttu. Toivoisin pidemmän rintakehän ja lyhyemmän lanneosan. Hyvä kallo-osa, oikein 
sijoittuneet korvat. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Hyvä eturinta ja kaula. Tänään hieman hoikassa 
kunnossa. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin. Kaunis ylälinja liikkeessä. 
 
ZIESTAN LE-OBA FI37120/14 uros 
I. Ziestan Lejo E. Ziestan Le-Oona  
Kasv. Iina Mattila Pertteli 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN ERI JUK2 SA 
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen uros. Aavistuksen pyöreä kallo ja silmät. Ihana musta 
pigmentti. Kaunis syvä alaleuka. Erinomainen ylälinja. Upea hännänkiinnitys. Hyvä etuosa ja runko. Erinomaisesti kulmautunut 
takaosa. Kokoon nähden sopiva raajaluusto. Liikkuu erittäin pitkin ja näyttävin askelin sivulta, erinomaisesti edestä ja takaa. 
Pehmeä, runsas karvapeite. Näyttävä kokonaisuus. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi JUN EH 2 
Huvudet ok, behöver fylla i nospartiet. Bra pigment. Samlad kropp med bra benstomme. Avlånga tassar, Denna päls är ej 
rastypisk. Vill se en riktig vuxen päls med behäng i stället för ull. Rör sig väl. Trevligt temperament. Mycket hals. 
Pää Ok, kuono-osa tarvitsee lisää täytettä. Hyvä pigmentti. Tiivis runko hyvällä luustolla. Soikeat käpälät. Tämä turkki ei ole 
rodunomainen, haluan nähdä aikuisen turkin missä on hapsut eikä villaa. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. Paljon niskaa. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  NUO EH 2 
Nice young dog. Lovely head. Good underjawn. Dark eyes. The body is behind higher than in front. Good forechest. Needes 
better rib develoment. Good legs and feet. Good coat structure, but nees more of it. Very juvenial in movement, specially in 
fornt.  
Kiva nuori uros. Ihana pää. Hyvä alaleuka. Tummat silmät. Takakorkea. Hyvä eturinta. Rintakehän tulee kehittyä. Hyvät jalat ja 
tassut. Hyvä turkin laatu, mutta sitä pitäisi olla enemmän. Erittäin lapselliset liikkeet etenkin edestä.  
 
ZIESTAN LE-OLISA 37122/14 narttu 
I. Ziestan Lejo e. Ziestan Le-Oona  
Kasv. Iina Mattila Pertteli 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN EH 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Difficult to assess on the table. Needs more training. Nice skull, needs wider underjaw, overall shape is good. Movement irritic 
in front, back & side.  
Vaikea arvostella pöydällä. Tarvitsee enemmän treenausta. Kiva kallo, tarvitsee leveämmän alaluean, yleismalli on hyvä. 
Epävakaat liikkeet edestä, takaa ja sivulta.  
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN H 
Hyvä koko. Hieman pitkä runko. Hyvä pään malli. Turhan kapea alaleuka, kieli näkyy helposti. Hyvä rintakehän malli, mutta 
niukka eturinta. Voimakkaat takakulmaukset. Silkkinen turkki. Alas kiinnittynyt häntä, joka ei kierry kunnolla selälle. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN EH JUK4 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good mouth. Nice padding. Nose could be bigger. Good head size. Silky coat. A bit apprehensive. Has to mature a lot. Sloping 
topline on move. Doesn’t look very happy today. 
Hyvä suu. Hienot täytteet. Kirsu voisi olla isompi. Hyvä pään muoto. Silkkinen karvapeite. Hieman levoton. Täytyisi kypsyä 
paljon. Liikkeessä viisto ylälinja. Ei näytä kovinkaan iloiselta tänään. 
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ZIESTAN LE-OLIVIA 37121/14 narttu 
I. Ziestan Lejo e. Ziestan Le-Oona  
Kasv. Iina Mattila Pertteli 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta JUN ERI 4, SA 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
11 Monate alte, kräftige Hündin, korrektes Gebiss, gute Kopfproportionen, korrekte Winkelungen, typischer Kopf, gute Obere- 
& Unterlinie, flotter Bewegungsablauf, braucht noch etwas Ringtraining.  
11 kuukautta vanha, voimakas narttu, oikea purenta, hyvät pään mittasuhteet, oikeat kulmaukset, tyypillinen pää, hyvä ylä- ja 
alalinja, reippaat liikkeet, tarvitsee vielä hieman kehäharjoitusta.  

 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, JUN EVA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Melko kookas, aavistuksen pitkältä vaikuttava juniori. Hyvänmuotoiset silmät, aavistuksen pitkä kuono-osa. Toivoisin 
voimakkaamman alaleuan, mutta purentaa on mahdoton arvostella, koska koira ei näytä hampaitaan. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Hyvä sivuaskel, edestä vielä hieman löysästi. Aavistuksen karkea karvapeite, mutta sitä on riittävästi. 
Tarvitsee runsaasti kehäharjoitusta. Käyttäytymisen vuoksi ei voida arvostella kaikilta osin. 
 
ZIESTAN LILIAN FI53642/12 narttu 
i. Improv Bump Draftin' At Ziestan e. Ziestan Lawanda 
kasv. Iina Mattila, Pertteli 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Något lång. Feminint huvud och uttryck. Vinternäsa. Långlinjerad och välkroppad. Välvinklad. Fina tassar. Pigga rörelser. 
Vacker päls. Trevligt temperament men vill inte visa sina tänder. 
Hieman pitkä. Feminiininen pää ja ilme. Talvikirsu. Pitkälinjainen ja hyvärunkoinen. Hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Reippaat 
liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne, mutta ei halua näyttää hampaitaan. 
 
ZIESTAN LILLIAN FI53652/12 narttu 
I. Ziestan Mickey E. Ziestan Lisa  
Kasv. Iina Mattila Pertteli  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Något överbyggd tik med goda proportioner. Feminint huvud. Exemplarisk bett. Tillräcklig hals. Välkroppad. Lite navelbrock. 
Stabil front. Något knappa vinklar bak. Trevliga rörelser. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Hieman takakorkea narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää. Esimerkillinen purenta. Riittävä kaula. Hyvä runko. Pieni 
napatyrä. Vakaa etuosa. Hieman niukat takakulmaukset. Miellyttävät liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
ZIESTAN LIL MINEO 36796/14 
i. Mon Aminetten Brandon e. Ziestan Lilian 
Kasv. Iina Mattila, Pertteli 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, JUN ERI, JUK 1, SA, PU 2, SERT 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko. Hyvä tyyppi. Kaunis pää. Tummat silmät ja oikea ilme. Hyvä ylälinja ja suora vahva selkä. Hyvä hännänkiinnitys & 
asento. Ikäisekseen hyvä rintakehän pituus ja leveys. Hyvä luusto. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä askeleella. 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maltillisen kokoinen uros, joka tällä hetkellä vielä kehitysvaiheessa. Ilme voisi olla hivenen urosmaisempi. Ihana ylälinja ja 
häntä. Sopiva raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Liikkuu vaivattomasti ja ryhdikkäästi, edestä ahtaasti, takaa hyvin. Karvapeite 
vaihdossa. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, NUO ERI, NUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunispäinen ja –ilmeinen uros, joka esitetään tänään  kovin niukassa turkissa, mikä häiritsee kokonaiskuvaa. Oikea 
raajaluusto. Hyvä hännän asento. Sopiva runko. Kaunis kaula ja ylälinja. Tasapainoiset sivuliikkeet. Etuliike saisi olla 
vakaampi. Astuu kovin ristiin edestä. Esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, NUO ERI, NUK 1 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head. Excellent topline. Excellent bite. Deep & wide chest. Good angulations. Good tail carriage. On the move in front 
crossing. 
Hyvä pää. Erinomainen ylälinja. Erinomainen purenta. Syvä ja leveä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Hyvä hännänkanto. 
Liikkeessä astuu ristiin edestä. 
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Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, NUO ERI, NUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
1,5 vuotias. Oikeat mittasuhteet ja tyyppi. Kaunis pää ja silmät. Hyvät korvat ja purenta. Alaleuka voisi tulla vähän selvemmin 
esiin. Sopiva rintakehän ja raajojen vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä turkki ja häntä. Leveähköt takaliikkeet. Erittäin 
voimakkaasti sisäkierteiset etuliikkeet. Vetävät askeleet. 
 
ZIESTAN LIL MISAO 36793/14 
i. Mon Aminetten Brandon e. Ziestan Lilian 
Kasv. Iina Mattila, Pertteli 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    JUN EH 3 
Masculine head, good reach of neck. Upperarm could be better, topline, body ok and tail ok. Hindquarters ok but does not 
move soundly behind, front action could tighten up.  
Urosmainen pää, hyvä kaulan pituus. Olkavarsi voisi olla parempi, ylälinja, runko ok ja häntä ok. Takakulmaukset ok, mutta ei 
liiku tasapainoisesti takaa, etuliikkeen tulee tiivistyä.  
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi JUN EH 4 
Maskulin. Bra skalle och nosparti. Saknar 2 incissiver i överkäken. Haka med tillräcklig bredd. Tillräcklig hals. Tåar ut i mesta 
laget. Kunde ha klarare överlinje. Tillräcklig kropp. Lovande päls. Rör sig med lite kort steg bak, i övrigt Ok. Ok attityd. 
Maskuliininen. Hyvä kallo ja kuono-osa. Kaksi hammasta puuttuu yläleuasta. Riittävän leveä leuka. Riittävä kaula. Varpaat 
kääntyy aika paljon ulospäin. Voisi olla selvempi ylälinja. Riittävä runko. Lupaava turkki. Liikkuu vähän lyhyellä askeleella takaa 
muuten Ok. Ok asenne. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen JUN ERI, JUK 2 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät, muuten hyvä pää. Lyhyt kaula. Selkä voisi olla suorempi. Eturinta saa 
kehittyä. Takakulmaukset saisi olla voimakkaammat. Hyvä karva tulossa. Takaliike voisi olla tehokkaampi. Kaunis sivukuva 
seistessä. 
 
Raisio 15.8.2015 Fitzgibbon Hazel, Iso-Britannia, JUN EH JUK3 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Nice skull. Enough muzzle. Could have a bit more underjaw. Good earset. Good pro-sternum. Quite athelitically built. Good 
rear-muscle. Good tail-set. Silky coat. Not a good rear but a free, active mover. Needs to mature more. 
Hyvä päälaki. Tarpeeksi kuonoa. Voisi olla hieman enemmän alaleukaa. Hyvä korvienkiinnitys. Hyvä eturinta. Aika  atleettinen 
rakenne. Hyvät takaosan lihakset. Hyvä hännänkiinnitys. Silkkinen karvapeite. Ei hyvä takaa mutta vapaa, aktiivinen liikkuja. 
Tarvitsee kehittyä enemmän. 
 
Salo 26.9.2015, Eisner Uschi, JUN ERI, JUK 2 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine head. Correct bite. A bit big round eyes. Straight back. Elbows turn out. Good coat & tail carriage. On the move 
paws in front turn in and behind out. 
Maskuliininen pää. Oikea purenta. Hieman liian isot ja pyöreät silmät. Ulkonevat kyynärpäät. Hyvä turkki ja hännän kanto. 
Liikkeessä etutassut kääntyvät sisään ja takatassut ulospäin. 
 
ZIESTAN LI  NAOZUMI FI38443/14 uros 
i. Mon Aminetten Brandon e. Ziestan Lisa 
kasv. Iina Mattila, Pertteli 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JUN EH 
Vielä kovin kevyt, mittasuhteiltaan oikea 10kk vanha nuori. Kaunis pää ja ilme. Hyvä alaleuka ja purenta. Hyvä ylälinja 
hännänkiinnitys. Etuasentoiset lavat ja vielä kovin kevytrintakehä. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Vielä kovin kevyt 
runkoinen. Liikkuu huolimattomasti edestä ja takaa, hyvä sivuliike. Ihana luonne. 
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva JUN EH, JUK3 
Erittäin hyvää tyyppiä. Riittävä luusto. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvä purenta. Pitkä kaula. Pitkä lanne. Hyvä häntä. Eturinta, 
etukulmaukset ja etuliike voisivat olla paremmat. Lyhyehkö rintalasta. Riittävät takakulmaukset. Hyvä karva ikäisekseen. 
 
Heinävesi 13.6. Tuire Okkola  JUN H 
12 kk. Hyvin kevytluustoinen, tänään ilmavan vaikutelman antava, nuori uros. Hyväilmeinen pää. Pitkä lanne. Hyvä häntä. 
Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karvanlaatu, tänään ei näyttelykunnossa. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Liikkuu hyvin 
sivusta ja takaa. Ranne edestä kerien. Esitetään hyvin. 
 
  



375	

	

     	

						
Vuosikirja 2015 

Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, JUN EH, JUK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet. voisi olla aavistuksen maskuliinisempi ja luusto vahvempi. Hieman litteä kallo-osa. Hyvä kuono-osa 
ja ilme. Oikea purenta. Riittävä eturinta ja etukulmaukset. runko saa vielä vahvistua. Hieman laskeva lantio, hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu hieman löysästi edestä. Takaa hyvä askelpituus. Hyvä hännän asento. Ei parhaassa turkissa tänään. 
Hyvä luonne. 
 
Laukaa 11.7.2015 Lawless Paul, Irlanti, JUN ERI JUK2 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
1 year. Please in type. Pleasing head with nice eye and expression. Good bone and feet. He has lovely reach of neck. Topline 
and tailplacement excellent. Angulations good front and rear. He has nicely balanced side case, could be cleaner coming 
towards. 
1 vuotta. Miellyttävän tyyppinen. Miellyttävä pää, jossa on hyvät silmät ja ilme. Hyvä luusto ja käpälät. Hänellä on ihana kaulan 
pituus. Ylälinja ja hännän kiinnitys erinomaiset. Kulmaukset hyvät edestä ja takaa. Hyvin tasapainoinen sivulta, voisi olla 
puhtaampi etuliike.  
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila JUN ERI, JUK 3 
Kaunispäinen uros, jolla erittäin hyvä ilme. Kaunis kaula. Sopusuhtainen runko. Hyvä ylälinja ja häntä. Hieman niukat 
kulmaukset. Erittäin hyvä turkki ja sivuliike. Miellyttävä käytös 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   JUN ERI 1 SA 
Käsiteltävissä  
Very nice type, good proportions. Well balanced head. Good pigmentation. Well laid shoulders, level topline. Well turned 
stifles. Moves well a little close in front movement.  
Erittäin kiva tyyppi, hyvät mittasuhteet. Hyvin tasapainoinen pää. Hyvä pigmentti. Hyvin astettuneet lavat, tasainen ylälinja. 
Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu hyvin, hieman ahtaasti edestä.  
 
Kouvola 22.8.2015 Gjetnes Åke, Norja JUN EH 2 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
15 months old. Nice proportions. Good sized head but muzzle is too short. Nice expression. Well set ears. Excellent lenght of 
neck, strong topline. Tailset could be higher. Lacks forechest. Good bone. Feet could be longer. Well angulated both ends. 
Would like some more reach and drive. Excellent coat texture. 
15 kuukautta. Miellyttävät mittasuhteet. Hyvänkokoinen pää mutta kuono on liian lyhyt. Miellyttävä ilme. Hyvin asettuneet 
korvat. Erinomainen kaulan pituus, vahva ylälinja. Hännänkiinnitys voisi olla korkeammalla. Puuttuva eturinta. Hyvä luusto. 
Jalat voisivat olla pidemmät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeet voisivat olla maatavoittavammat ja tehokkaammat. 
Erinomainen turkinlaatu. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia JUN ERI 1 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
15 m. Attractive male. Excellent size. Correct body proportions. Slightly shorter muzzle than I like. Correct expression. Dark 
eyes. Small well set ears. Front could be better. Lovely neck. Straight back. Well set tail. Ribcage needs time. Correct 
angulations. Excellent coat quality. Moves freely, bit close in front. 
15 kk. Viehättävä uros. Erinomainen koko. Oikeanlaiset rungon mittasuhteet. Hieman lyhempi kuono kuin josta pitäisin. Oikea 
ilme. Tummat silmät. Pienet hyvin asettuneet korvat. Etuosa voisi olla parempi. Ihana kaula. Suora selkä. Hyvin asettunut 
häntä. Rintakehä tarvitsee aikaa. Oikeanlaiset kulmaukset. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu vapaasti, hieman ahtaasti edestä. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska  JUN EH 3 
Käsiteltävissä 
Nice male. Good mouth. Correct skull and good earset. Must develope a bit more in chest and body with age. Level topline. 
Turns front feet out a bit too much. Moves nice behind but not correct in front.  
Kiva uros. Hyvä suu. Oikea kallo ja korvien kiinnitys. Rinnan ja rungon tulee  kehittyä iän myötä. Tasainen ylälinja. Kääntää 
etujalkoja hieman liikaa ulos. Liikkuu hyvin takaa, mutta edestä ei oikein.   
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia NUO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
18 months. Very good proportions. Good length of leg, very good head and eyes. Excellent dentition. Needs time to develop 
and finish. Very good coat texture. His front action needs to become tighter. 
18 kuukautta. Erittäin hyvät mittasuhteet. Sopiva raajakorkeus, erittäin hyvä pää ja silmät. Erinomaiset hampaat. Tarvitsee 
aikaa kehittyä ja täyttyä. Erittäin hyvä turkin laatu.  Etuliikkeen pitää tulla kiinteämmäksi.  
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Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  NUO ERI 3 
Typical head & expression, good reach of neck, well placed shoulders. He has goos overall balance. Sound away, needs to 
dwelope in front which would give him better front movement. Steady side action. This dog has some very good breed points 
and thats why award him with exellent.  
Tyypillinen pää ja ilme, hyvä kaulan ulottuvuus, hyvin asettuneet lavat. Hyvin tasapainoinen. Liikkuu tasapainoisesti takaa, 
etuosan tulee kehittyä, jotta etuliike paranee. Tasapainoinen sivuliike. Tällä koiralla on joitain hyvin rotutyypillisiä ominaisuuksia 
ja siksi palkisen sen erinomaisella. 
 
ZIESTAN LISETTE 23093/13 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e Ziestan Lisa 
kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, AVO EH, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 v pieni narttu, joka sopusuhtainen kokoon nähden. Hyvä kallo ja korvat. Ahdas hammasrivistö. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Luustoa voisi olla enemmän. Turkki vaihtumassa. Liikkuu hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI  
Lovely little bitch of a good type. A little feminin in face. Big dark eyes. Good underjawn. A little open ears. Good topline. Very 
good tailset. Good forechest, good ribs. Very good angulations. Nice coat structure. Good movement. Good temperament.  
Ihana pieni narttu, hyvää tyyppiä. Pienet feminiiniset kasvot. Isot, tummat silmät. Hyvä alaleuka. Hieman avoimet korvat. Hyvä 
ylälinja. Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Hyvä eturinta, hyvät kylkiluut. Erittäin hyvät kulmaukset. Kiva turkin laatu. Hyvät liikkeet. 
Hyvä luonne.  
 
ZIESTAN MY LITL NELLA 51888/07 narttu 
i. Yotisha’s Xtra Sweet e. Ziestan Mei-Mei 
Kasv. Mattila Iina, Pertteli  
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, AVO ERI, AVK 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 years. Very good condition for age. Very nice head, correct bite. Good ear carriage. Correct topline, good angulation in back 
legs. Tail well set & carried. Nice movement. 
7 vuotias. Hyvässä kunnossa ikäisekseen. Oikein hyvä pää, oikea purenta. Hyvä korvien asento. Oikea ylälinja, hyvät 
takakulmaukset. Hyvä hännänkiinnitys ja –kanto. Hyvä liike. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Nice head. Correct bite. Big eyes. Good topline. Good angulations in front. Not enough angulation behind. Good tail carriage. 
Moves well. 
Hyvä pää. Oikea purenta. Suuret silmät. Hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä. Takakulmaukset eivät ole riittävät. Hyvä 
hännänkanto. Liikkuu hyvin. 
 
Tuulos 4.10.2015, Kärdi Maret, AVO EH, AVK 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 v. Ikään nähden erittäin nuorekkaalta vaikuttava ja reippaasti liikkuva narttu, jolla keskivahva raajaluusto. Aavistuksen lihava 
runko. Hieman liioitellusti leveä etuosa. Ei aivan suorat etujalat ja löysyyttä kyynärpäissä. Niukasti kulmauksia takana. 
Tummasilmäinen pää, jossa erinomaisessa kunnossa oleva hampaisto. Liikkuvaiset hieman matalalle sijoittuneet korvat. Hyvä 
kaula. Taaksepäin kohoava ylälinja. Tyvestä pystyyn kohoava, lonkalle kaareutuva häntä. Oikeanlaatuinen karvapeite. 
Rauhallinen käytös. 
 
ZIESTAN TACITA 12908/09 narttu 
i.Of Zazano Thse-Ldan e.Ziestan Tiny Tara 
Kasv. Mattila Iina, Pertteli  
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, VAL ERI, VAK 2, SA, PN 4 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing head & skull. Very good muzzle. Excellent forehand. Typical feet. Well-ribbed with good topline & tailset. Moves well. 
Shown in good coat & condition. 
Miellyttävä pää ja kallo. Erittäin hyvä kuono. Erinomainen etuosa. Tyypilliset jalat. Hyvä luusto, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Liikkuu hyvin. Esitetään hyvässä turkissa ja kunnossa. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 3 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Elegantti hyvätyyppinen koira. Kaunis narttumainen pää. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Oikea rintakehä. Hyvä luusto. Vahvat 
ranteet. Oikea karvanlaatu. Hyvin esitetty. Liikkuu vauhdikkaasti. Saisi olla hieman enemmän takatyöntöä. 
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Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, VAL ERI, VAK 1, SA, PN 2, VARACA 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good balance and outline. Good over all proportions. Good head. Muzzle could be a little longer and eye is a little full. Good 
ears. Good neck, topline and tail. Balanced moderate angulations. Good coat texture. Moves a little close behind but has a 
nice profile and carriage. 
Hyvä tasapaino ja ääriviivat. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Kuono voisi olla pidempi ja silmät ovat vähän pyöreät. Hyvät 
korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Tasapainoiset, vaatimattomat kulmaukset. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu takaa ahtaasti, mutta 
sivusta hyvin ja kantaa itsensä hyvin. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  VAL ERI 1 SA PN 1 ROP 
Very good bitch. Very good for type and size. Very  good propositions. Lovely head. Dark eyes. Wonderful expression. Good 
underjawn. Good placed ears. Very  good neck, topline and tail. Very  good angulations. Good legs, good feet. Good muscle. 
Very  good coat and condition. Easy moving with a lot of temperament.  
 Erittäin hyvä narttu. Erittäin hyvä tyypiltään ja kooltaan. Erittäin hyvät mittasuhteet. Ihana pää. Tummat silmät. Upea ilme. 
Hyvä alaleuka. Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät jalat, hyvät 
tassut. Hyvät lihakset. Erittäin hyvä turkki ja kunto. Helpot liikkeet runsaalla temperamentilla.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, VAL ERI 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Strong but feminine head. Stright back. Enough angulation behind. Moves well. Good tail carriage & coat. 
Vahva mutta feminiininen pää. Suora selkä. Riittävän kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin. Hyvä hännänkanto ja turkki. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti  VAL EH 
Lovely head & expression with good mouth & width & depth of chin. Well made body. Good angualtion, but for me little on the 
longer side for female. Sound movement in both directions. Would like more positive side action.  
Ihana pää ja ilme, jossa hyvä suu ja leuan leveys ja syvyys. Hyvin muotoutunut runko. Hyvät kulmausket, mutta minulle 
nartuksi hieman pidempi sivusta. Tasapainoiset liikkeet molempiin suuntiin. Toivoisin varmemmat sivuliikkeet.   
 
ZIESTAN TEAGAN 23096/13 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e Ziestan Tilda 
kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen AVO EH 
Hyvänkokoinen, sukupuolileimaltaan narttumainen uros. Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Turhan pyöreät silmät, voisit olla 
tummemmat. Ylälinja kaareutuu lantion kohdalta. Toivoisin paremman eturinnan. Niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Kevyt 
runko. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella. Ihana luonne. Sukupuolileima tiputtaa palkintosijan. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
2 år. Hane i forfarande utveckling. Vackert huvud. Välpigmenterad. Välansatta öron. Kropputveckling, bra proportioner. 
Välansatt svans. Behöver bli stabilare i rörelserna. Vacker päls med utmärkt struktur. Charmerar. 
2 vuotias. Uros vielä kehitysvaiheessa. Kaunis pää. Hyvä pigmentti, hyvin asetetut korvat. Rungon kehitys, hyvät mittasuhteet, 
hyvin asettunut häntä. Tulisi olla vakaampi liikkuessa. Erittäin kaunis laadukas turkki. Hurmaava. 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrischer Hund mit korrektem Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Oberelinie. Viel Brust. Typischer Gang. Gut 
getragene Rute. Schönes Haarkleid. Grosses Temperament.   
Tasapainoinen uros, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Oikea ylälinja. Voimakas rinta. Tyypillinen liike. Hyvin kannettu 
häntä. Kaunis turkki. Suuri luonne.  
 
ZIESTAN TELISSA 14008/13 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e Ziestan Tiny Tui 
kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, AVO-EH 
Rodunomainen lähestyessä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä runko. Hyvä kallo ja korvat, hyvä pigmentti. Täyteläinen kuono-osa 
ja hyvä purenta. Liikkeessä taka-askel jää rungon alle, löysä edestä. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  AVO ERI 
2,5 vuotta. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä luusto. Narttumainen, hieman kapeakuonoinen pää. Hyvät korvat. Tummat silmät. 
Hieman värjääntyneet silmänaluset. Epätasainen hammasrivi. Pehmeä karva. Hyväasentoiset eturaajat. Litteä häntä. Saisi 
liikkua tehokkaammin. 
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ZIESTAN TOKYO 53579/10 narttu 
i. Ziestan Mickey e. Ziestan Tillie 
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola AVO ERI 2  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
Symmetrische Hündin mit korrektem Gebiss. Gut getragene Ohren. Richtige Obere- und Unterelinie. Gut getragene Rute. 
Typisches Haarkleid. Schöne Präsentation im Ring.  
Tasapainoinen narttu, jolla oikea purenta. Hyvin kannetut korvat. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin kannettu häntä. Tyypillinen turkki. 
Kauniisti esitetty kehässä.  
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  AVO ERI 
Good lookin bitch, 5 years old. Good type. Good size. Very nice head. Good skull. Good underjawn. Good expression. Good 
topline. Good forechest. Good ribs. Very good angualtions. Good muscle. Nice coat. Good moving. Good showing. 
Hyvältä näyttä narttu, 5 vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä koko. Erittäin kiva pää. Hyvä kallo. Hyvä alaleuka. Hyvä ilme. Hyvä ylälinja. 
Hyvä eturinta. Hyvät kylkiluut. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä lihaksisto. Kiva turkki. Hyvät liikkeet. Hyvä esiintyminen.  
 
ZIESTAN TOSSAVAINEN 44250/03 uros 
i. Zik-Zak's Ken e. Parkwell Indiana Jones 
kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti VET ERI VEK 2 SA 
Koiran käyttäytymisen arvioiminen/Suhtautuminen tuomariin-Rodunomainen lähestyttäessä 
Overall impression excellent. Well propositioned head, good skull shape. Well shaped eye, good mouth and chin.  Well 
balanced for size.  Would prefer a little more masculinity overall. Excellent feet. In lovely coat.  Moved well when he wanted to. 
Typical all fashioned temperament.  
Yleisvaikutelma erinomainen. Mittasuhteiltaan hyvä pää, hyvä kallon muoto. Hyvänmuotoiset silmät, hyvä suu ja alaleuka. 
Hyvin tasapainoinen kokoonsa nähden. Toivoisin hieman enemmän maskuliinisuutta kokonaisuudessaan.  Erinomaiset 
käpälät. Ihastuttavassa turkissa. Liikkui hyvin halutessaan. Kaikin tavoin tyypillinen luonne. 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi VET ERI 3 
12 år. Väl bibehållen hane med tillräcklig könsprägel. Bra pigment. Något lågt ansatta öron. Lagom hals. Samlad kropp. Riklig 
päls. Vackra tassar som är långa. Rör sig väl när han vill. 
12 vuotias. Hyvin säilynyt uros riittävällä sukupuolileimalla. Hyvä pigmentti. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Riittävä kaula. 
Tiivis runko. Runsaasti karvaa. Kauniit käpälät jotka ovat pitkät. Liikkuu hyvin kun haluaa. 
 
ZIESTAN TINY TADITA 13921/15 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e Ziestan Tiny Tahlia 
kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  PEK 3 
Käsiteltävissä  
Feminine, with enough body, but she is very thin. Nice head proportions with well placed eyes & ears. The muzzle should be 
broader, and the underjaw not so prominent. Well carried neck. Good topline & tail. Enough angulation front and read. Needs 
more stability in her movement. The coat is even to her age too puppy-like.  
Feminiininen, riittävästi runkoa, mutta on hyvin laiha. Kivat pään mittasuhteet ja hyvin asettuneet silmät ja korvat. Kuonon tuli 
olla leveämpi ja alaleuka ei saisi olla niin esiin tuleva. Hyvin kannettu kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Riittävät kulmaukset edessä 
ja takana. Tarvitsee enemmän vakautta liikkeisiin. Turkki on suhteessa ikään, liian pentumainen.  
 
ZIESTAN TINY TELMA14009/13 narttu 
i. Mon Aminetten Brandon e Ziestan Tiny Tui 
kasv. Mattila Iina, Pertteli 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 1 SA 
2 år. Mycket vackert huvud. Välansatta öron med långa behäng. Välpigmenterad. Samlad kropp, plant kors. Ovala tassar väl 
pälsförsedda. Vacker päls. Sund i rörelserna. Välvisad. 
2 vuotias. Erittäin kaunis pää. Hyvin asettuneet korvat pitkillä hapsuilla. Hyvä pigmentti. Tiivis runko, tasaantuva risti. Soikeat 
turkikkaat käpälät. Kaunis turkki. Terveet liikkeet. Hyvin esitetty. 
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ZIESTAN TOCCARA  44463/08 narttu 
i.Down-Goblin Hop-To-The-Top e.Ziestan Tillie 
kasv. Mattila Iina, Pertteli  
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi VAL ERI 
Fin champion. Utmärkta proportioner. Mycket feminint huvud och uttryck. Vinternäsa. Välkroppad och välvinklad. Lite tunga 
rörelser. Vackert päls. Trevligt temperament. 
Kaunis valio. Erinomaiset mittasuhteet. Erittäin feminiininen pää ja ilme. Talvikirsu. Hyvä runko ja kulmaukset. Hieman raskaat 
liikkeet. Kaunis turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia VAL EH 
Larger sized strong bitch. Good head. Little masculine. Too undershot. Longer in body. Has good angulations. Moves 
reasonable well. 
Isokokoinen, vahva narttu. Hyvä pää. Hieman maskuliininen. Liikaa alapurentaa. Pitkä runko. Hyvät kulmaukset. Liikkuu 
kohtuullisen hyvin. 
 
ZIN-TIP CHARLOTTE 54440/13 narttu 
i. Westerner Capricorn e. Zin-Tip Primadonna Sibriina 
kasv. Jormanainen Anja, Lempäälä 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  NUO H 
Tänään niukassa karvapeitteessä esiintyvä hyvänkokoinen narttu. Kookkaat, raskaat korvat. Otsapenger saisi olla selkeämpi. 
Kuono-osaan toivoisin lisää täyteläisyyttä silmien alle. Samoin kuin alaleuka saisi kaareutua paremmin. Kokoon sopiva runko- 
ja raajaluusto. Toivoisin viistomman olkavarren ja enemmän ulottuvuutta liikkeisiin. Tarvitsee aikaa. 
 
ZIN-TIP HEIDI-HELGA 11909/13 narttu 
i. Westerner Capricorn e. Zin-Tip Primadonna Sibriina 
kasv. Jormanainen Anja, Lempäälä 
 
Hyvinkää 14.3. Marie Gadolin, Ruotsi AVO EH 
Fina proportioner. Feminint huvud och uttryck. Utmärkt bett men lite smal underkäke. Utmärkt hals. Något spänd rygg. 
Välkroppad och välvinklad. Fina tassar. Lite trippiga rörelser och vek mellanhand. Vacker päls. Trevligt temperament. 
Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää ja ilme. Erinomainen purenta, mutta hieman kapea alaleuka. Erinomainen kaula. Hieman 
jännittynyt selkä. Hyvä runko ja hyvin kulmautunut. Hyvät käpälät. Hieman sipsuttavat liikkeet ja heikko välikämmen. Kaunis 
turkki. Miellyttävä luonne. 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  AVO EH 
Hyvänkokoinen narttu. Oikeat rungonmittasuhteet. Tilava runko. Toivoisin hieman feminiinisemmän ilmeen. Alaleuka voisi olla 
hieman leveämpi. Riittävä kaulanpituus. Olkavarsi voisi olla hiukan viistompi. Oikea raajaluuston voimakkuus. Liikkuu 
ulkokierteisesti edestä. Toivoisin lisää jäntevyyttä takaliikkeisiin. Toivoisin myös hieman suoremmat eturaajat. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi AVO EH 4 
Tik med fina proportioner. Bra uttryck. Välplacerade öron. Tillräckligt utfyllt nosparti. 4 incissiver i underkäken. Tillräckligt 
förbröst. Bra ben och tassar. Bär idag alltför mycket hull. Blir lite cobby. Rör sig lite slarvigt bak och fram. Behöver bli lättare. 
Fin attityd. 
Narttu hyvillä mittasuhteilla. Hyvä ilme. Hyvin asettuneet korvat. Riittävän täyteläinen kuono-osa. 4 etuhammasta alaleuassa. 
Riittävä eturinta. Hyvät raajat ja tassut. Kantaa tänään aivan liikaa painoa. Näyttää vähän tanakalta. Liikkuu huolimattomasti 
takaa ja edestä. Tulisi olla kevyempi. Hieno asenne. 
 
ZIN-TIP ROSEVALLEY BOBO FI49293/14 uros 
i. Westerner Capricorn e. Zin-Tip Primadonna Sibriina 
kasv. Jormanainen Anja, Lempäälä 
 
Valkeakoski 14.5. Tanja Ahlman-Stockmari  PEK 4 
Maskuliininen, hyvänkokoinen urospentu, jolle toivoisin hieman täyteläisemmän kuono-osan silmien alta. Kokoon sopiva 
runko- ja raajaluusto. Mutta kokonaisuudessaan etukulmauksia saisi olla enemmän. Oikeanlaatuinen karvapeite. Miellyttävä 
käytös. Etuliikkeiden tulee vakiintua iän myötä. Hyvä häntä. 
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KASVATTAJALUOKAT 
 
ALNUSPARK kennel 

Om. Melkas Anna-Maria, Kangasala 
 
Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta, KASV 3 
Grosse Familienähnlichkeit, guter Typ, sehr einheitlich.  
Erittäin samankaltainen ryhmä, hyvä tyyppi, erittäin yhtenäinen.  

 
ANNASTIINA kennel 
Om. Tattari Lahja, Osara 
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, KASV 3, KP 
Ryhmä, jossa yksi nuori ja kolme iäkästä veteraania. Ikähaitari 11 v. Kasvattaja on onnistunut säilyttämään tyypit. Koirat oikean 
kokoisia, hyvä luusto ja runko sekä erinomaiset karvapeitteet. Vanhusten liikkeessä ikä näkyy, nuori liikkuu erinomaisesti. 
 
BELLEZZA’S kennel 
Om. Aino-Inkeri Huurinainen, Kajaani 
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  KASV 2 
From 4 combination. Good types but in my opinion long & heavy. This is what the breeder should take care. Nice heads. 
Enough angulated. Very good temperaments.  
Neljästä yhdistelmäst. Hyvän tyyppisiä, mutta mielestäni pitkiä ja raskaita johon kasvattajan tulisi kiinnittää huomiota. Kivat 
päät. Riittävät kulmaukset. Erittäin hyvät luonteet. 
 
BHU LAEN’S kennel 
om. Mari Nieminen, Viljakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV-  
Ryhmä, joka koostuu kahdesta eri yhdistelmästä. Yhtenäinen koko. Koirilla on hyvät mittasuhteet ja kaunis rotutyyppi. Hieman 
epäyhtenevät päät. Kauniit karvapeitteet ja rotutyypillinen luonne. Onnea kasvattajalle! 
 
DAWANA kennel 
Om. Arjas-Kuosmanen Anna-Maija, Haukipudas 
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  KASV 2 KP 
Very nice group. Very nice otulines. Good movers. Be carefull with coat structure, specially in heads. Excellent presentation.  
Erittäin kiva ryhmä. Erittäin kivat ääriviivat. Hyviä liikkujia. Ole varovainen turkkien rakenteesta erityisesti päissä. Erinomaisesti 
estetty.  
 
DOWN-GOBLIN kennel 
om. Merja Heilman, Lusi 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV3 KP 
Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä. Erittäin tasainen ryhmä, missä ryhmän kaikki koirat edustavat erinomaista 
rotutyyppiä. Erittäin kauniit karvapeitteet. Kasvattaja on onnistunut erinomaisesti kasvatustyössään. Onnittelut kasvattajalle! 
 
FINRIIKAN kennel 
Om Timonen Arja, Pöljä 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  KAK 2 
Group from 3 different combinations. Dogs could be more similar in type. Some of them could have better heads. Moves well. 
Ryhmä kolmesta eri yhdistelmästä. Voisivat olla samankaltaisempaa tyyppiä. Joillakin heistä voisi olla paremmat päät. 
Liikkuvat hyvin. 
 
HOPEAHAPSUN kennel 
om. Virta Minna, Ylistaro 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, KASV-3 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhmä koiria kahdesta eri yhdistelmästä. Vahvarakenteisia, samantyyppisiä koiria. Yhtenevät ilmeet ja mittasuhteet. Hieman 
eroa raajarakenteessa ja liikkeissä. Hyvissä turkeissa. Miellyttävät luonteet. 
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Vaasa 11.4. Juha Putkonen  KAK 3, KP 
Kolme eri yhdistelmää, kaksi urosta ja kaksi narttua. Kaikilla selvät sukupuolileimat. Karvanlaadussa hieman eroavaisuutta. 
Hyvää kasvatustyötä. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, KASV 3, KP 
Kasvattajaluokassa 3 eri yhdistelmää. Ryhmä oikeankokoisia ja erinomaista tyyppiä olevia tiibetinspanieleita. Ryhmälle on 
tyypillistä hyvät liikkeet ja selvät sukupuolileimat. Kaikilla rodunomaiset oikeanlaatuiset karvapeitteet. Laadukasta 
kasvatustyötä, jossa kasvattajan näkemys rodusta näkyy selvästi. Onnea kasvattajalle. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV- 
Fyra individer ur tre kombinationer där de förekommer litet olika typer. Särskilt en skiljer sig och de övriga. Har stora likhet 
pannor, ögon, nospartier, fronter och överlinje. 
Neljä yksilöä kolmesta yhdistelmästä, joista on tullut hieman erilaisia tyyppejä. Erityisesti yksi eroaa muista. Suurta 
samankaltaisuutta otsissa, silmissä, kuono-osissa, etuosissa ja ylälinjoissa. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, KASV 3, KP 
3 yhdistelmää. Raajakorkeudessa jonkin verran eroja, oikeat linjat päässä. Tummat silmät, hyvät rungot ja liikkeet. 
 
HOSWIN kennel 
om. Miia Herala, Vaasa 
 
Tampere  6.9.2015  Carsten Birk, Tanska    KASV 1 KP  
Käsiteltävissä 
3 combinations. Excellent proportions and sizes. Excellent expressions with well shaped dark eyes. Well shaped heads. Good 
tail carriages. Excellent coat conditions. Moves freely. Nice characters.  
3 yhdistelmää. Erinomaiset mittasuhteet ja koot. Erinomaiset ilmeet,  hyvänmallisilla tummilla silmillä. Hyvän malliset päät. 
Hyvät hännän kannot. Erinomaiset turkkien kunnot. Vapaat liikkeet. Kivat luonteet.  
 
KIIRAMANNA kennel 
om.Uimonen Merja,Kilvakkala 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  KASV 4 KP  
Nice group with a lot of breed quality through out. Nice heads and expressions. Would prefer a little more length  on body. 
Move well. Nice temperaments. 
Kaunis ryhmä laadukkaita rodun edustajia kauttaaltaan. Miellyttävät päät ja ilmeet. Toivoisin hieman enemmän pituutta 
runkoihin. Hyvät liikkeet. Miellyttävät luonteet. 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, KASV-2, KP 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhmä laadukkaita, kookkaanpuoleisia, vahvarakenteisia koiria kahdesta eri yhdistelmästä. Hyvä ilmeiset päät, ryhdikkäät 
olemukset. Yhtenevät mittasuhteet ja ylälinjat, reippaasti esiintyviä ja liikkuvia koiria. Onnea kasvattajalle hyvästä 
kasvatustyöstä. 
 
Lahti 1.2.2015, Paula Heikkinen-Lehtonen KASV-1, KP 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhmä koostuu nuorista koirista. Yksi uros ja kolme narttua, joten koko- ja vahvuuseroja luonnollisesti tulee. Koirat ovat 
kuitenkin hyvärakenteisia, ryhdikkäitä. Kahdella on voimakkaammat päät kuin kahdella muulla. Kasvattajalla on hyvä 
jalostusmateriaali jolla on hyvä jatkaa kasvatustyötä. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV- 
Ryhmä, joka koostuu kolmesta eri yhdistelmästä. Ryhmän kaikki koirat ovat hyvänkokoisia ja hyvin rakentuneita. Päätyypeissä 
hieman vaihteluita, muutoin hyvin tasainen ryhmä. Onnittelut kasvattajalle! 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  KAK 1, KP 
Kolme eri yhdistelmää. Lähes yhdenmukaiset koot ja mittasuhteet. Päänmallit yhdestä muotista. Hyvät karvanlaadut. 
Erinomaista kasvatustyötä. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta, KASV 1, KP 
Sehr Knochenstark, einheitliche Köpfe, grosse Familienähnlichkeit. 
Erittäin voimakkaat luustot, samankaltaiset päät, erittäin samankaltaisia.  

 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, KASV 1, KP, ROP-KASV 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyypiltään ja kooltaan hyvin yhtenäinen ryhmä. Koirilla hyvät pää ja rodunomaiset ilmeet ja terveet rakenteet. Onnittelut 
kasvattajalle ansiokkaasta työstä. 
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Turku 9.8. Jussi Liimatainen KAK 2, KP 
Ryhmä hyvänkokoisia tipsuja. Varsin miellyttävät päät. Mittasuhteissa vaihtelua. Eturinnat voisi olla voimakkaammat 
kauttaaltaan. Ryhdikkäät liikkeet. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV- 
Fyra individer ut av fyra kombinationer. Två olika typer där den stora likheten sinsemellan paren, men inte som helhet. 
Neljä yksilöä neljästä yhdistelmästä. Kahta eri tyyppiä, joissa suurin samankaltaisuus on parien kesken, mutta ei kuitenkaan 
kokonaisuudessa. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia KASV 3 
A splendid group. Two dogs very similar to each other, and two rather different  bitches also very similar to each other. Two 
bitches having especially good feet. 
Loistava ryhmä. Kaksi urosta  erittäin samanlaisia keskenään ja kaksi melko erilaista narttua, myöskin keskenään erittäin 
samanlaisia. Kahdella nartulla on erityisen hyvät käpälät. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, KASV2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: 
Varsin tasainen ryhmä. Hyvät tyypit ja mittasuhteet. Kallon leveydessä ja silmien koossa lieviä eroja. Hyvät anatomiat ja kaikki 
liikkuvat hyvin. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   KASV 2 KP 
They show good overall type, three bitches show similar head and balance with compliment of good strong male. Very nice 
group.  
Hyvä yleisilme tyypiltään. Kolme narttua, joilla samanlaiset päät ja tasapaino täydentyy hyvällä vahvalla uroksella. Erittäin kiva 
ryhmä.  
 
LILILEIAN kennel 
om. Rämö Tiina, Vantaa 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  KASV 1 KP 
Very nice group. Good difference between males and females. Lovely size through out. Very nice head and expressions. Well 
propositions in body. All in lovely coat. 
Erittäin kaunis ryhmä. Hyvät erot urosten ja narttujen välillä. Ihastuttava koko kauttaaltaan. Erittäin kauniit pää ja ilmeet. Hyvät 
rungon mittasuhteet. Kaikki ihastuttavassa turkissa. 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia KAK 2, KP 
All have similar head type. All have lovely movements. Similarities. The one dog is not the same quality as the other three. 
Kaikilla samankaltainen pään tyyppi. Kaikilla ihanat liikkeet. Yhdenmukaisia. Yksi koirista ei ole samaa laatua kuin muut kolme. 
 
 
Riihimäki 6.6. GoranGladic, Serbia KAK 1, KP 
Group of 4 dogs. Very well prepared for show. There are all in quality. Correct in type. Nice typical heads. With quality coats for 
the show. Excellent movements. Well presented. 
Ryhmä, jossa 4 koiraa. Erittäin hyvin valmisteltu näyttelyyn. Kaikki laadukkaita. Oikeat tyypit. Miellyttävät, tyypilliset päät. 
Laadukkaat turkit näyttelyyn. Erinomaiset liikkeet. Hyvin esitetty. 
 
Salo 14.6.2015  Philomena Leonard, Irlanti KASV 1 KP   
All very type. Lovely size. Nice head & expression. Very typical of the breed. All moved well. Well presented. Good coats. 
Kaikki erittäin tyypillisiä. Ihanan kokoiset. Kivat päät ja ilmeet. Erittäin tyypillisiä rotunsa edustajia. Kaikki liikkuu hyvin Hyvin 
esitetty. Hyvät turkit.  
 
Tuusula 5.7.2015 Krystyna Opara, Puola KASV 1 KP, ROP-KASV.   
Schöne Hunde mit typischen Köpfen. Gutes Pigment. Fester Knochenbau. Schönes Haarkleid. Typischer Gang. Professionelle 
Präsentation im Ring.   
Kauniit koirat, joilla tyypilliset päät. Hyvät pigmentit. Lujat luustot. Kauniit turkit. Tyypilliset liikkeet. Ammattitaitoisesti esitetty 
kehässä.  
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   KASV 1 KP ROP KASV 
Very  typical group of the breed. A group of well balanced dogs. All with good head and expression so typical of this breed. All 
have good head shapes and well angulated. All move gracefuly and with elegance. All very similar.  
Erittäin tyypillinen ryhmä tätä rotua. Ryhmä hyvin tasapainoisia koiria. Kaikilla on hyvät päät ja ilmeet, jotka ovat tyypillistä tälle 
rodulle. Kaikilla on hyvän malliset päät ja hyvät kulmaukset. Kaikki liikkuvat upeasti ja elegantisti. Kaikki ovat hyvin 
samanlaisia.  
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Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, KASV 1, KP 
Tasainen ryhmä sopusuhtaisia, rodunomaisia ”tipsuja”, joilla erinomaisen tyypikkäiset ilmeet. Hyvät kallot, korvien kiinnitys, 
täyteläiset kuonot. Sopiva raajaluusto. Hyvät mittasuhteet, turkit, liikkeet. 
 
Helsinki 30.8.2015, Tuominen Matti, KASV 1, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kahdesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä. Hyvin kaunispäisiä ja –ilmeisiä tipsuja. Hyvät turkinlaadut, sopivat luustot. Kauniit 
ylälinjat. Erinomaisen tasainen ryhmä. Onnittelut kasvattajalle. 
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   KASV 1 KP ROP-kasv. 
Käsiteltävissä 
Very nice types of tibetian spaniels. All with beautiful heads with extremely nice underjaws. Not all have the same good front 
legs and coast on some are a bit wooly. But they move with nice tail carriage and a lot of attitude.  
Erittäin kivan tyyppisiä tiibetinspanieleita. Kaikilla kauniit päät ja todella kivat alaleuat. Kaikilla ei ole yhtä hyvät etujalat ja 
joidenkin turkit ovat hieman villavia. Mutta ne liikkuvat kivalla hännän kannolla ja suurella asenteella.  
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, KASV 1, KP 
Very harmonic group. Same type. Same expression. Same colour. Perfect handling. Excellent breeders group. 
Hyvin harmoninen ryhmä. Samaa tyyppiä. Sama ilme. Saman värisiä. Täydellisesti esitetty. Erinomainen kasvattajaryhmä. 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV4, KP 
Fyra individer ur två kombinationer. En skiljer sig i typ annars stora likheter i ansikten, fronter, tassar, längd, päls, färg och 
rörelse. 
Neljä yksilöä kahdesta yhdistelmästä. Yksi eroaa tyypiltään, muutoin suurta samankaltaisuutta kasvoissa, etuosissa, käpälissä, 
pituudessa, turkeissa, värissä ja liikkeissä. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, KASV 1, KP 
2 yhdistelmää. Kaikilla oikeat mittasuhteet, sopivat luustot. Miellyttäväilmeiset päät, hyvät ylälinjat, ryhdit ja päät. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia KASV 4 KP 
Excellent heads. Take care with the fronts and front movements. 
Erinomaiset päät. Huolehdi etuosista ja etuliikkeistä. 
 
Helsinki 6.12.2015 Ian Blackshaw, Englanti   KASV 1 KP 
This group shows very good type & body. They all have similar type of head. 2 bitches & 2 males, they also show good 
balance in profiles.  
Tässä ryhmässä on erittäin hyvä tyyppi ja runko. Kaikilla on saman tyyppinen pää. Kaksi narttu ja kaksi urosta, joilla on myös 
hyvin tasapainoinen sivukuva.  
 
MINESSAN kennel 
om. Hopponen Anne, Ylämylly 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska KASV 3 KP 
4 dogs with good quality. A bit different in type. Good for bones and expressions. Good bones and temperaments. 
4  hyvänlaatuista koiraa. Hieman erilaisia tyypiltään. Hyvät luustot ja ilmeet. Hyvät luustot ja luonteet. 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska KASV 2 KP 
All specimens in good type, but the difference in age makes split in the homogenity in the group. Moves well. Good coats. 
Kaikki edustajat hyvän tyyppisiä, mutta ikäero hajottaa ryhmän yhteneväisyyden. Liikkuvat hyvin. Hyvät turkit. 
 
MOW-ZOW kennel 
om. Rita Katja, Rantsila 
 
Kajaani 11.1.2015, Savicic Nebojsa, Serbia KASV 1, KP 
Rodunomainen lähestyttäessä 
This is a high quality breeding group. All dogs very typical for breed. All dogs have very good anatomy. Very good 
temperament. Exc. coats. All dogs have very good movement. Correct angulations. And very good presentation. 
Kasvattajaryhmä on korkealaatuinen. Kaikki koirat ovat erittäin tyypillisiä rodulleen. Kaikilla on erittäin hyvä rakenne. Erittäin 
hyvät temperamentit. Erinomaiset turkit. Kaikilla on erittäin hyvät liikkeet. Oikeanlaiset kulmaukset. Erittäin hyvin esitetty. 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV- 
Ryhmä, joka koostuu kahdesta eri yhdistelmästä. Tässä ryhmässä näkyy selvästi kasvattajan kädenjälki. Ryhmälle on 
tyypillistä erittäin kauniit päät ja hyvänlaatuiset kauniit karvapeitteet. Tasokasta kasvatustyötä. Onnittelut kasvattajalle ! 
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Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia KAK 1, KP 
All of them are very similar in type. And all of them have very good movements. They are all of quite good quality. 
Kaikki hyvin samankaltaista tyyppiä. Kaikilla erittäin hyvät liikkeet. Kaikki melko hyvää laatua. 
 
Vaasa 11.4. Juha Putkonen  KAK 2, KP 
Kolme yhdistelmää, kaksi urosta, kaksi narttua. Kaikilla selvä sukupuolileima. Yhdenmukaiset päänmallit. Koossa hieman 
eroavaisuutta. Oikeat karvanlaadut. Erittäin hyvää kasvatustyötä. 
 
Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, KASV 1, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very well for type & size. All showing good coats & all move steadily & in very typical fashion. 
Hyvän tyyppisiä ja kokoisia. Kaikki esitetään hyvässä turkissa & kaikki liikkuvat vakaasti & hyvin tyypillisellä tavalla. 
 
Hamina 24.5. Pirjo Aaltonen KAK 1, KP 
Ryhdikkäitä, mittasuhteiltaan tyypillisiä rotunsa edustajia. Oikeanlaatuiset karvapeitteet. Kaikilla tyypilliset, rodunomaiset, 
pienet päät ja oikeat ilmeet. Ryhdikkäästi liikkuvia, reippaasti esiintyviä. Onnittelut kasvattajalle. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, KASV 1, KP 
Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä. Tälle ryhmälle tyypillistä ovat yhtenäinen rodunomainen ja kaunis päätyyppi. Kaikki 
ryhmän koirat ovat oikeankokoisia ja niillä on rodunomaiset kauniit karvapeitteet. Ryhmä jossa näkyvissä selvästi kasvattajan 
näkemys rodusta. Upeaa kasvatustyötä. Onnea kasvattajalle. 
 
Rantasalmi 28.6. Pirjo Aaltonen KASV1, KP 
Ryhdikkäitä, kauniissa näyttelykunnossa esitettyjä rotunsa edustajia. Hyvät ylälinjat ja hännät. Hyvin liikkuvia. Onnittelut 
kasvattajalle! 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia   KASV 2 KP 
This breeders group goes today to be great representatives of the breed. Among them their is my best of breed winner as well 
as my second and third best champion female. Congraltulations to the breeder. 
Tämä kasvattajaryhmä esittää tänään upean tyypillisiä rodun edustajia. Niiden joukossa on minun rotunsa paras ja myös 
valionarttujen toinen ja kolmas. Onnittelut kasvattajalle.  
 
Kajaani 15.8.2015  Marit Sunde, Norja  KASV 1 KP   ROP-kasvattaja  
From 4 kombination. Three are typical of breed and one is a bit long & heavy. In my opinion the breeder see the sizes and 
elegance and will ask to go on with that. Wish good luck for the future.  
Neljä yhdistelmää. Kolme ovat tyypillisiä ja yksi on hieman pitkä ja raskas. Mielestäni kasvattaja näkee rodun koon ja 
eleganssin ja voin pyytää jatkaa tällä. Onnea tulevaisuuteen.  
 
Eckerö 27.9.2015 Paul Scanlon, Ireland    KASV 1 KP ROP kasvattaja 
Lovely group. Typical heads. Good expressions. Good coats & colors. Good toplines. Good picture on the move. Congrat to 
the breed.  
Ihana ryhmä. Tyypilliset päät. Hyvät ilmeet. Hyvät turkit ja värit. Hyvät ylälinjat. Hyvä kuva liikkeessä. Onnittelut kasvattajalle.  
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV- 
Fyra individer ur två kombinationer. Stora likheter i typ, konstruktion, proportioner, päls och rörelser. En jämn uppfödargrupp. 
Neljä yksilöä kahdesta yhdistelmästä. Suurta samankaltaisuutta tyypissä, rakenteessa, mittasuhteissa, turkeissa ja liikkeissä. 
Tasainen kasvattajaryhmä. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia KASV 2 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Quite lovely girls. All very similar with beutiful expressions, dark eyes and pigments. Most attractive and beautifully made. A 
credit to the breeder. 
Melko ihastuttavia tyttöjä. Kaikki hyvin samanlaisia, joilla kauniit ilmeet, tummat silmät ja pigmentit. Viehättäviä ja kauniisti 
rakentuneita. Kunniaksi kasvattajalle. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia KASV 3 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Good movements and three excellent heads. Very even four type. 
Hyvät liikkeet ja kolme erinomaista päätä. Neljä erittäin samanlaista tyyppiä. 
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MÄNTYKARTANON kennel 
om. Jokela Paula, Lestijärvi 
 
Outokumpu 18.4. Irina Poletaeva  KAK 1, KP 
Lovely group from 4 different combinations. Dogs quite similar in type. Very well balanced. Very well constructed with lovely 
heads. Good job! 
Ihana ryhmä neljästä eri yhdistelmästä. Melko samankaltaista tyyppiä. Erittäin tasapainoisia. Erittäin hyvät rakenteet ja ihanat 
päät. Hyvää työtä! 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta, KASV 4 
Gute Hunde, typische Ausdrücke. 
Hyviä koiria, tyypilliset ilmeet. 

 
Keitele 6.6. Maija Mäkinen  KAK 1, KP 
4 yhdistelmää, 2 urosta ja 2 narttua. Kaikilla hyvät mittasuhteet ja oikeat eleganssit. Hyvät päät ja sopivan itämaiset ilmeet. 
Hyvät turkit. Kaikki liikkuvat rodunomaisesti ja käyttäytyvät hyvin. Onnittelut kasvattajalle. 
 
Alavus 13.6.2015, Huhtinen Katriina, KASV 2, KP 
3 yhdistelmästä koostuva kasvattajaryhmä. Ryhmä erittäin ryhdikkäitä ja rotutyypiltään vahvoja tiibetinspanieleita. Kaikilla 
kauniit sopivankokoiset päät ja mikä tärkeintä, rodulle itsetietoinen ja arvokas luonne Erittäin tasainen ja kaunis ryhmä. Onnea 
kasvattajalle. 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen KAK 2, KP 
Miellyttävä ryhmä tipsuja kolmesta eri yhdistelmästä. Kaikilla hyvin kauniit sivukuvat, ryhdikkäät olemukset, kaunisilmeiset päät 
ja kauniit korvat. Koirat liikkuvat sujuvasti ja erinomaisella luonteella. Ryhmässä nuoria koiria, joilla lupaava tulevaisuus. 
Onnittelut kasvattajalle! 
 
Pieksämäki 27.6.2015, Kilpeläinen Kati, KASV 1 KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4 eri yhdistelmästä. Hyvin rodunomainen ryhmä, jossa kaikki koirat oikeaa tyyppiä ja rodunomaisia. Oikeat rodunomaiset 
ilmeet. Kaikki liikkuvat rodunomaisesti. Onnittelut kasvattajalle hyvästä kasvatustyöstä. 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia   KASV 3 KP 
This breeders group shows today to be very good representatives of the breed. Among them their is my best male and best of 
breed veteran. Congraltulations to the breeder. 
Tämä kasvattajaryhmä esittää tänään erittäin hyviä tyypillisiä rodun edustajia. Niiden joukossa on minun paras uros ja rotunsa 
paras veteraani. Onnittelut kasvattajalle.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  KASV 3 KP 
Very nice group. Excellent movers. Very typical in the head. Well presented. Don’t loose the front, most of them have excellent 
and typical front.  
Erittäin kiva ryhmä. Erinomaisia liikkujia. Erittäin tyypilliset päät. Hyvin esitetty. Älä menetä etuosia, suurimmalla osalla on 
erinomaiset ja tyypilliset etuosat. 
 
Mikkeli 25.7. Paavo Mattila KAK 1, KP 
Erinomainen, tasainen ryhmä. Neljästä eri yhdistelmästä. Erittäin hyvin rakentuneita koiria. Kaikilla kauniit päät ja ilmeet. Hyvät 
turkinlaadut. Koirat liikkuvat ja esiintyvät kaikenaikaa edukseen. Erinomaista kasvatystyötä. Onnittelut! 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska KASV 1 KP 
Very homogenous class. Excellent type and conformation.  ?  movements. Congratulations to the breeder! 
Erittäin tasalaatuinen luokka. Erinomainen tyyppi ja rakenne.  ?  liikkeet. Onnittelut kasvattajalle! 
 
Joensuu 9.8.2015 Kitty Sjong, Tanska KASV 1 KP 
A  group of really good quality. Excellent types and coats. Moves well. Congratulations to the breeder. 
Todella hyvänlaatuinen ryhmä. Erinomaisia tyyppejä ja turkkeja. Liikkuvat hyvin. Onnittelut kasvattajalle. 
 
Heinola 23.8 2015 Kanas Robert, Slovakia KASV 1 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä 
Very nice group. I’m very pleased to judge these 4 nice dogs. Very similar type. Lovely outlines. Sound movement.  
Erittäin miellyttävä ryhmä. Olen todella mielissäni saadessani arvostella näitä 4 miellyttävää koiraa. Hyvin samanlaiset tyypit. 
Ihanat ääriviivat. Sointuvat liikkeet.  
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV3, KP 
Fyra individer ur tre kombinationer. Alla med hög kvalitet. Stora likheter i typ och konstruktion, rörelser, pälsar och utstrålning. 
En fin och jämn grupp. 
Neljä yksilöä kolmesta yhdistelmästä. Kaikki korkealaatuisia. Suurta samankaltaisuutta rakenteessa, liikkeissä, turkeissa ja 
olemuksessa. Hyvä ja tasainen ryhmä. 
 
OLAZZA kennel 
om. Perttola Maija, Orimattila 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV- 
Ryhmä, joka koostuu 4 eri yhdistelmästä. Ryhmälle on tyypillistä erinomaiset anatomiat ja ne edustavat selvästi kasvattjan 
näkemystä rodusta. Urokset ovat selvästi uroksia ja nartut narttuja. Erittäin onnistunutta kasvatustyötä. Onnea kasvattjalle! 
 
Lahti 22.3. Vicki Schneider, Australia KAK 3, KP 
With this group there are a bit differences. They are all quality dogs and all move well. 
Ryhmässä hieman eroavaisuuksia. Kaikki laadukkaita koiria, liikkuvat hyvin. 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    KASV 2 
Quite uniform in type, head not as closely match, fronts & are very low matched. Moved well together.  
Aika yhtenäinen tyyppi, päät eivät yhtä yhtenäiset, etuosat & ovat hyvin vähän yhteneväiset. Liikkuu hyvin yhdessä.  
 
Imatra 6.4. Irina Poletaeva KASV1, KP 
Tasainen ryhmä 3 eri yhdistelmästä. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvät päät. Erinomaiset liikkeet. Oikea karva. Onnittelut 
kasvattajalle. 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta, KASV - 
Kräftige Köpfe, starke Knochen.  
Voimakkaat päät, vahvat luustot.  
 

Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  KASV 2 KP 
Nice group, a little uneven in size. Very nice heads, good bodies, correct angulation. Sound movements. Good feet. Correct 
coats.  
Kiva ryhmä, hieman epätasaisen kokoisia. Erittäin kivat päät, hyvät rungot, oikeat kulmukset. Tasapainoiset liikkeet. Hyvät 
tassut. Oikeat turkit.  
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, KASV 1, KP, ROP-KASV 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Similar style and type. Heads a little different, but you can see relationship. All very soundly constructed and very good on the 
move. 
Samanlaisia ja saman tyyppisiä. Päät ovat hieman erilaiset, mutta sukulaisuuden voi nähdä. Kaikki hyvin tasaisesti 
rakentuneet ja hyvät liikkeet. 
 
Iisalmi 1.8. Harri Lehkonen KAK 1, KP 
Rotutyypiltään tasainen ryhmä erikokoisia yksilöitä. Kaikilla hyvät päät ja ilmeet sekä tyypilliset luonteet ja oikealaatuiset turkit. 
Mittasuhteisiin voisi kiinnittää huomiota. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, KASV 3, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyypiltään tasainen ryhmä, jossa selvät sukupuolileimat, hyvät rakenteet ja miellyttävät luonteet. Ryhmä on osoitus 
onnistuneesta kasvatustyöstä. 
 
Kotka 15.8.2015  Noreen Harris, Australia   KASV 2 
All in overall quality. Strong heads with good strength of muzzle is so important. Breeder is continning to produce quality to the 
breed.  
Kaikki ovat laadukkaita. Vahvat päät ja hyvät kuonon vahvuudet, jotka ovat niin tärkeitä. Kasvattaja jatkaa laadun tuottamista 
rotuun.  
 
Janakkala 29.8.2015, Plathan Tuula, KASV 2, KP 
Ryhmä ”tipsuja”, joilla ominaista tyypillinen ilme, oikea purenta ja hyvät ääriviivat. Kasvattajalle erityisansiona, että on 
kiinnittänyt huomiota anatomisesti terveeseen rakenteeseen, jossa runsaasti huomioitavia erityispiirteitä. Hyvät turkit ja 
luonteet. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, KASV 2, KP 
Very similar heads & bodies. Similar colour. Typical expressions. Harmonic group. 
Hyvin samanlaiset pää ja rungot. Samanväriset. Tyypilliset ilmeet. Harmoninen ryhmä. 
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Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV- 
Fyre individer i fyra kombinationer och lika många olika typer, men alla är på sitt sett rasens representanter. 
Neljä yksilöä neljästä yhdistelmästä ja yhtä monta erilaista tyyppiä, mutta kaikki ovat omalla tavallaan rotunsa edustajia. 
 
Jyväskylä 21.11.2015 Jane Lilley, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP KASV 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
All very similar in type and excellent conformation. Very typical Tibetan spaniels. All in the best condition and holding 
themselves beautifully, all with good reach in side gait. 
Kaikki erittäin samantyyppisiä ja erinomaisia rakenteeltaan. Erittäin tyypillisiä tiibetinspanieleita. Kaikki parhaassa kunnossa ja 
kantavat itsensä kauniisti , kaikki hyvällä sivuaskelpituudella. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 very good heads. 3 with good leg length. Very typi. 
4 erittäin hyvää päätä. Kolmella hyvä raajakorkeus. Erittäin tyypikkäitä. 
 
ONNENTASSUN kennel 
om. Mervi Lehtonen, Lohja 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, KASV  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävän tasainen ryhmä hyviä rotunsa edustajia. Koirilla yhtenäiset pään muodot ja selvät sukupuolileimat. Rakenteissa 
jonkin verran toivomisen varaa. 
 
REVONHÄNNÄN kennel 
Om. Perälä Sirpa, Lakiala 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta, KASV - 
Groβe Farbvariatät, noch sehr unterschiedlich im Körperbau & Kopf.  
Isot värivaihtelut, vielä erittäin erilaiset rakenteet ja päät.  

 
SAFFRON kennel 
Om. Linnus Pirkko, Kuopio 
 
Ylivieska 19.7. Annaliisa Heikkinen KAK 1, KP 
Ryhmä erittäin hyväntyyppisiä koiria. Hyvät koot ja mittasuhteet. Hyvät päät ja ilmeet. Hyvin kulmautunut edestä j takaa. Hyvät 
karvanlaadut. Ikäerosta huolimatta hyvin tasainen ryhmä, mistä kasvattaja voi olla ylpeä. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV2, KP 
Fyra individer ur fyra kombinationer. Stora likheter i ansikter och uttryck, konstruktioner, pälser och temperament. En jämn 
grupp. 
Neljä yksilöä neljästä yhdistelmästä. Suurta samankaltaisuutta kasvoissa ja ilmeissä, rakenteessa, turkeissa ja luonteissa. 
Tasainen ryhmä. 
 
 
SATATASSUN kennel 
om. Aavinko Terhi, Pori 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, KASV  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyypiltään ja kooltaan yhtenäinen ryhmä. Ryhmän keski-ikä on ihailtavan korkea. Koirat ovat pirteitä ja terverakenteisia. 
Onnittelut kasvattajalle. 
 
Salo 26.9.2015 Eisner Uschi, KASV 3, KP 
Similar heads & bodies with typical expressions. Similar colour. Correct movement. 
Samanlaiset päät ja rungot, tyypilliset ilmeet. Samanväriset. Oikeat liikkeet. 
 
SHIBAZHAN kennel 
om. Johansson Anne, Kerava 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  KASV 3 KP 
Another very nice group. Nice head and expressions. Would like a little more size difference between sexes. All have very nice 
breed type. And lovely coat. 
Toinen erittäin kaunis ryhmä. Kauniit päät ja ilmeet. Toivoisin hieman enemmän kokoeroa sukupuolten välille. Kaikki ovat 
kaunista rotutyyppiä. Ja ihastuttavat turkit. 
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Helsinki 23.5.2015, Mathar Tom, KASV 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing for type but not quite as even as the first group. All shown in good coat & moving soundly. 
Miellyttävä tyyppi, mutta ei niin tasainen kuin ensimmäinen ryhmä. Kaikki esitetään hyvässä turkissa & tasaisessa liikkeessä. 
 
Raasepori 28.6.2015, Klaas Anne, KASV 1, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Samantyyppinen kasvattajaluokka. Kaikilla kauniit päät, oikeat rodunomaiset ilmeet. Erinomaiset ylälinjat ja hännänkiinnitykset. 
Hyvät luustot. Hyvät karvanlaadut. Esitetään hyvin. 
 
Nastola 11.07.2015  Hanne Laine Jensen, Tanska  KASV 1 KP  
Very nice group, very much alike in size and type. Breed typical heads, good bodies. Correct feet. Good coats. 
 Erittäin kiva ryhmä, erittäin samanlaisia kooltaan ja tyyppiltään. Rodulle tyypilliset päät, hyvät rungot. Oikeat tassut. Hyvät 
turkit.  
 
Hyvinkää 18.7.2015  Cindy Pettersson, Ruotsi KASV 1 KP ROP 
En uppfödare som helt klart hållit typ, sina nätta huvuden och fina uttryck under längre tid på 13 år, som den äldsta är. 
Kasvattaja joka selvästi on pysynyt samassa tyypissä kauemmin kun 13 vuotta, sievät päät ja hienot ilmeet. 
 
Helsinki 26.7.2015, Cocozza Mark, KASV 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Similar balance and outlines. Heads, eyes and ears a little different. All move well with nice typical carriage. 
Samanlainen tasapaino ja ääriviivat. Päät, silmät ja korvat ovat hieman erilaiset. Kaikki liikkuvat hyvin ja kantavat itsensä 
rodulle tyypillisesti. 
 
Jyväskylä 22.11.2015 Kane Frank, Iso Britannia KASV 1 KP 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
4 very good heads. Excellent proportions on all. 
4 erittäin hyvää päätä. Erinomaiset mittasuhteet kaikilla. 
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, KASV1, KP 
Suhtautuminen tuomariin: 
Erittäin tasainen ryhmä. Hyvät päät, ilmeet, anatomiat ja liikkeet. 
 
SUVIJAN kennel 
om. Anne Marjamäki, Tampere 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV- 
Ryhmä koostuu kahdesta eri yhdistelmästä. Ryhmän koirilla on hyvät päät ja ne ilmentävät kasvattajan näkemystä rodusta. 
Onnea kasvatustyöhön jatkossakin! 
 
TASHI-GONG kennel 
om. Huhtinen Katriina, Räsälä 
 
Joensuu 8.8.2015 Ingrid Borchorst, Tanska KASV 2 KP 
4 very similar dogs with excellent heads and expressions. Lovely coats and conditions. 
4 hyvin samanlaista koiraa, joilla erinomaiset päät ja ilmeet. Ihastuttavat turkit ja kunnot. 
 
Seinäjoki 10.10. Lisa Molin, Ruotsi KASV1, KP 
Fyra individer ur två kombinationer. Alla fulla av kvalitet. Alla med vackra huvuden och uttryck. Stora likheter i proportioner, typ, 
konstruktion och rörelse. Alla med utmärkta temperament och med tibetansk utstrålning. En grupp att vara stolt över. Grattis till 
uppfödare. 
Neljä yksilöä kahdesta yhdistelmästä. Kaikki täynnä laatua. Kaikilla kauniit päät ja ilmeet. Suurta samankaltaisuutta 
mittasuhteissa, tyypissä, rakenteessa ja liikkeissä. Kaikilla erinomainen luonne ja tiibetiläinen olemus. Ryhmä, josta voi olla 
ylpeä. Onnea kasvattajalle. 
 
TIPSN’DROPS kennel 
om. Outi Virtanen, Äijälä 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV- 
Ryhmä, joka koostuu 2 eri yhdistelmästä. Ryhmät kaikki koirat ovat hyvänkokoisia, mutta pää tyypissä on vaihtelua. Toivon 
kasvattajalle menestystä kasvatuksen jatkamiseen. 
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TOR OSKAN kennel 
Om. Toroska Tuula, Nakkila 
 
Turku kv  29.3.2015 John Carter, Iso-Britannia    KASV 1 KP ROP KASVATTAJA 
Rodunomainen lähestyttäessä 
Uniform in heads, good fronts, kept the sizes well and length of bodies, moved unifromly.  
Yhtenäiset päät, hyvät etuosat, hyvät koot ja hyvän pituiset rungot, liikkuu yhteneväisesti.  
 
Kankaanpää 12.4 Veli-Pekka Kumpumäki KASV 1, KP, BIS 2-KASV 
Miellyttävä ryhmä, koostuen 4 eri yhdistelmästä. Kaikilla hyvät mittasuhteet ja mukavat olemukset. Joillakin pyöreyttä kalloissa 
mihin kasvattaja voi kiinnittää jatkossa huomiota. Hyvät turkinlaadut ja hyvät liikkeet. Onnea myös jatkoon. 
 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, KASV 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice equal, typical breeding group. Correct type. Very nice heads. Very similiar in type. All with very nice movement. 
Overall a compact and beautiful group. 
Oikein hyvä, yhtenäinen, tyypillinen kasvattajaluokka. Oikea tyyppi. Hyvät päät. Samantyyppiset koirat. Kaikilla hyvät liikkeet. 
Kaikenkaikkiaan kompakti ja kaunis ryhmä. 
 
Mynämäki 7.6.2015 Gunilla Skallman, Ruotsi KASV 1 KP ROP 
Grupp om 4 kombinationer där en hund skiljer sig en del från de övriga. Tydliga könsprägel. Mestadels fina proportionen. Rör 
sig med attityd och vänliga temperament. Utmärkt pälskvalitet. 
Ryhmässä 4 yhdistelmää jossa yksi koira erottuu hieman muista. Selvät sukupuolileimat. Enimmäkseen hienot mittasuhteet. 
Liikkuvat hyvällä asenteella ja ystävällisillä luonteilla. Erinomainen turkinlaatu. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, KASV 4, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Koirilla hyvät päät ja kauniit ilmeet. Hyvät rakenteet ja rodunomaiset liikkeet. Ryhmä on osoitus hyvästä kasvatustyöstä. 
 
Turku 9.8. Jussi Liimatainen KAK 1, KP 
Kolme yhdiselmää, hyvin yhtenäoinen tyyppi ja rungon mittasuhteet. Pään mallissa vaihteluita. Kauniit ryhdit ja tasapainoiset 
liikkeet. Kaunis ryhmä. 
 
TOYWAY kennel 
om. Leiviskä Jouko, Varjakka 
 
Rovaniemi 20.6. Saija Juutilainen KAK 1, KP 
Korkealaatuinen tipsuryhmä. Mallikkaat, rodunomaiset koirat kolmesta eri yhdistelmästä, useassa sukupolvessa. Kaikilla 
erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeiset päät, hyvät rakenteet ja ihana pitkät käpälät. Sujuvat liikkeet, joissa rodunomaista 
luonnetta. Onnittelut taitavasta työstä! 
 
Oulu 12.7.2015 Gajic Zeljko, Slovenia   KASV 1 KP ROP kasvattaja 
This breeders group proved today to be great representatives of the breed. Among them there are my both cc winners male 
and female. Congraltulations to the breeder. 
Tämä kasvattajaryhmä osoitti tänään upean tyypillisiä rodun edustajia. Niiden joukossa on minun molemmat serti voittajat, 
uros ja narttu. Onnittelut kasvattajalle.  
 
Kemi 18.07.2015  Wilma Weijmans-Strijbos, Hollanti  KASV 1 KP ROP kasv 
Typical group. Nice coats. Excellent breed types in general. Excellent cushioning which is important for the breed. Typical 
fronts.  
Tyypillinen ryhmä. Kivat turkit. Erinomainen rotutyyppi yleisesti ottaen. Erinomaiset täyteläiset kuono-osat, joka on  erittäin 
tärkeää tälle rodulle. Tyypilliset etuosat.  
 
Helsinki 5.12.2015, Tapio Eerola, KASV3, KP 
Suhtautuminen tuomariin: 
Ryhmä, jonka mittasuhteissa, vahvuuksissa ja raajakorkeuksissa jonkin verran eroja. Tietysti epätasaisuutta aiheuttaa jo se, 
että vanhin koira on 14v ja nuorimmat alta vuoden. Kaikki liikkuvat kuitenkin hyvin. 
 
TUULING kennel 
om. Parviainen Tuula, Nakkila 
 
Parkano 31.1.2015, Markku Kipinä, KASV-1, KP 
Rodunomainen lähestyessä 
Ryhmä koiria neljästä eri yhdistelmästä. Erinomaisen yhteneväiset tyypit. Sopivat rakenteelliset vahvuudet. Hyvät ilmeet ja 
liioittelemattomat turkit edustavat korkeaa laatua, hyvät luonteet ja liikkeet. Onnea kasvattajalle erinomaisesti kasvatustyöstä. 
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Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV1 KP ROP-KASV 
Ryhmä, joka koostuu 4 eri yhdistelmästä. Ryhmän kaikki koirat ovat ilmentävät selvästi kasvattajan näkemystä rodusta. Niillä 
on kaikilla kauniit päät ja tyypilliset itsetietoiset luonteet. Upea ryhmä. Onnea kasvattajalle! 
 

Tampere 2.5.2015 Gabriela Höllbacher, Itävalta, KASV 2 
Sehr einheitlich in Ausdrücke & Kopfformen  
Erittäin yhtenäiset ilmeet ja päät.  

 
Rauma 17.5.2015, Nasteski Slobodan, KASV 1, KP, ROP-KASV 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Extremely beautiful group. The best male and female in this group. Excellent type & heads, fantastic balance in body. Excellent 
movement in all. Great looking group. 
Erittäin kaunis ryhmä. Parhaat urokset ja nartut tässä ryhmässä. Erinomaista tyyppiä ja erinomaiset päät, fantastinen 
tasapaino rungoissa. Kaikilla erinomainen liike. Hienon näköinen ryhmä. 
 
Pori 2.8.2015, Kuusisto Jukka, KASV 2, KP 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis, tasainen ryhmä hyväpäisiä, oikeailmeisiä rotunsa edustajia. Koirilla sopivat luustot ja hyvät rakenteet ja rodunomaiset 
karvapeitteet. Ansiokasta kasvatustyötä. 
 
Seinäjoki 25.10.2015, Finne Leni, KASV 2, KP 
4 yhdistelmää. Kaikilla oikeat mittasuhteet, sopivat luustot. Ilmeissä hieman eroja, hyvät ylälinjat, rungot ja liikkeet. 
 
VANESSAN kennel 
om. Silja Lappeteläinen, Pöljä 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV 4 KP 
Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä. Ryhmän kaikki koirat ovat tyypiltään hyvin yhtenäisiä ja ne ovat yhtenäisiä kooltaan. 
Kokonaisuutena erinomainen edustus kasvattajan kasvatustyöstä. Onnea kasvattajalle! 
 
ZHIGATSEY kennel 
Om. Frejborg Mona, Porvoo 
 
Turku KV 24.1.2015 Anthony Moran, Irlanti  KASV 2 KP 
Another nice group. All have lovely heads. Good balance and size. Very nice aray colours. Beautifully marked. And all move 
well.  
Toinen kaunis ryhmä. Kaikilla on ihastuttavat päät. Hyvä tasapaino ja koko. Erittäin kauniit vaihtelevat värit. Kauniit merkit. Ja 
kaikki liikkuvat hyvin.  
 
Porvoo 13.9.2015 Charlotte Höier, Tanska   KASV 2  
Käsiteltävissä 
Nice group, but fore head coul be better on some. Eyes are running on them all. Nice skulls, good toplines. Some of them very 
much out of coat today. Ear carriage could be better. Ear carriage is good.  
Kiva ryhmä, mutta joillain kuono-osa voisi olla parempi. Kaikilla on vuotavat silmät. Kivat kallot, hyvät ylälinjat. Jotkut ovat 
tänään hyvin turkittomia. Korvien kanto voisi olla parempi. Korvien kanto on hyvä.  
 
ZIESTAN kennel 
om. Mattila Iina, Pertteli 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen KASV3 KP 
Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä ja se on erittäin tasainen ja yhtenäinen. Kaikki koirat ovat kooltaan erinomaisia ja niillä on 
silmiinpistävän kauniit päät. Ihastuttava ryhmä. Onnea kasvattajalle! 
 
Helsinki 12.4.2015 Hans Almgren, Ruotsi KASV 1 KP ROP 
Tre kombinationer, från 10 månader till 12 ½ år. Alla med bra könspreglar. Utmärkt storlek. Typiska långa tassar, halsar utan 
överdrift. Välgående med bra attityd. Se upp med pälsarna. Trevliga temperament. Utmärkt uppfödar arbete. 
Kolme yhdistelmää 10 kuukaudesta 12 ½ vuoteen. Kaikki hyvällä sukupuolileimalla. Erinomainen koko. Tyypilliset pitkät 
käpälät, liioittelemattomat kaulat. Hyvin liikkuvat, hyvällä asenteella. Huomioi turkit. Hyvät luonteet. Erinomainen kasvatustyö. 
 
Vantaa  5.9.2015  Jo Schepers, Hollanti  KASV 1 KP  
Very nice group. Very even in type. Very good propositions. Lovely heads. Very nice expressions. Very nice coats. Good 
movers. Nice temperaments.   
Erittäin kiva ryhmä. Erittäin tasainen tyypiltään. Erittäin hyvät mittasuhteet. Ihanat päät. Erittäin kivat ilmeet. Erittäin kivat turkit. 
Hyvät liikkeet. Kivat luonteet.  
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JÄLKELÄISLUOKAT 
 
 
BIO-BIOS HIDDEN DRAGON 42897/03 uros 
i. Camu-Li’s Humphrey-Bogart e. Bio-Bios Girl Power 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JÄLK1, KP 
Avelsgrupp bestående av 3 kombinationer. Där avelshunden tydligt präglat sina avkommor med typ och detaljer. 
Jälkeläisryhmä, joka koostuu 3 yhdistelmästä. Uros on selvästi jättänyt jälkeläisiinsä tyyppiään ja yksityiskohtiaan. 
 
DOWN-GOBLIN FEMME FATALE 49409/10 narttu 
i. Miliisin Trans-Am e. Down-Goblin Jacqueline 
Kasv. Heilman Merja, Lusi  
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JÄLK3, KP 
Avelsgrupp bestående av 2 kombinationer där avelshunden vackra uttryck syns rakt igenom alla fyra individer. Helheten till 
stor del förenar dem alla. 
Jälkeläisryhmä, joka koostuu 2 yhdistelmästä. Nartun kaunis ilme näkyy suoraan kaikissa neljässä yksilössä. Kokonaisuus 
suurelta osin yhdistää heitä kaikkia. 
 
KIIRAMANNA MADELAINE FI24808/09 narttu 
i. Arundina The Great Mogul e. Kiiramanna Yön Kuningatar 
kasv. Merja Uimonen, Kilvakkala 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JÄLK3 KP 
Erittäin tasainen jälkeläisluokka. Ryhmä, jossa narttu on jättänyt yhtenäisen päätyypin ja terveen anatomian. Ryhmän kaikilla 
koirilla on erinomaiset rungot, kauniit päät ja erinomaiset pigmentit. Laadukas jälkeläisryhmä osoittaa nartun erinomaisen 
jalostusarvon. Onnea! 
 
MOW-ZOW CHARLIE CHAPLIN 19909/08 uros 
i. Flametail Co-Mist-Us e. Tuuling Chan Tashiko 
kasv. Rita Katja, Rantsila 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JÄLK1 KP 
Erittäin laadukas ja tasainen jälkeläisryhmä, jossa isä on periyttänyt jälkeläisilleen superkauniita päitä, upeita karvapeitteitä ja 
kaiken kaikkiaan tasaista tyyppiä. Jälkeläisryhmä osoittaa uroksen erinomaisen jalostusarvon. Onnea omistajalle! 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JÄLK2, KP 
Avelsgrupp bestående av 3 kombinationer med 4 kvalitativa avkommor. Där detaljer och helhet håller en röd tråd genom 
gruppen. 
Jälkeläisryhmä, joka koostuu 3 yhdistelmästä ja 4 laadukkaasta jälkeläisestä. Yksityiskohdat ja kokonaisuus muodostaa 
ryhmän punaisen langan. 
 
MÄNTYKARTANON ERASMUS 37480/06 uros 
i. Bio-Bios Hidden Dragon e. Mäntykartanon Amoriina 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JÄLK- 
Avelgruppen bestående av 3 kombinationer. Där såväl helhet som detaljer kunde varit enhetligare. 
Jälkeläisryhmä, joka koostuu 3 yhdistelmästä. Sekä kokonaisuudeltaan että yksityiskohdiltaan ryhmä voisi olla yhtenäisempi. 
 
OLAZZA MILORD 46556/04 uros 
i. Bellezza’s Moh-I-Khan e. Olazza Shalimari 
Kasv. Perttola Maija, Orimattila 
 
Hyvinkää 14.3. Katriina Huhtinen JÄLK2 KP 
Ryhmä erittäin samantyyppisiä, anatomisesti terveitä, hyvin liikkuvia ja ryhdikkäitä tiibetinspanieleita. Kaikilla ryhmän koirilla on 
erinomaiset mittasuhteet, ryhdit ja asenteet. Uros on osoittanut jalostusarvonsa. Onnea tasaiselle ryhmälle! 
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SHANDITA’S TRU FINN 18653/08 uros 
i. Arundina The Great Mogul e. Arundina Tru Thanka 
kasv. Johanna Båssar, Seinäjoki 
 
Seinäjoki 10.10. Åsa Andersson, Ruotsi JÄLK4, KP 
Avelsgruppen bestående av 2 kombinationer. Där avelshundens detaljer syns på olika avkommer. Dock skulle samtliga 
behöva förenas i detaljer och helhet på ett tydligare sätt. 
Jälkeläisryhmä, joka koostuu 2 yhdistelmästä. Uroksen yksityiskohdat näkyvät jälkeläisissä. Tosin kaikki voisivat olla 
yksityiskohdiltaan ja kokonaisuudeltaan selvemmin yhtenäisempiä. 
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