
 

 

Parkano RN 4.2.2017  Markku Kipinä 
 
 
PEN, Urokset 
 
 
PEN 2 / Kiiramanna Time to Reap / FI40584/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Maskuliininen vahvaluustoinen, lanneosaltaan hieman pitkä. Tasapainoisesti rakentunut, 
ryhdikäs pentu. Miellyttävä luonne. Hyväilmeinen lupaava pää. Alaleuka saisi olla 
leveämpi, lupaava karva. Hyvä runko. Erinom. ylälinja. Hyvä häntä. Liikkuu ryhdikkäästi 
hyvällä askeleella. 
 
PEN 1 KP ROP / Saffron Poser / FI38984/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lupaavan kokoinen, riittävä luustoinen, tasapainoisesti rakentunut pentu, jolla saisi olla 
hieman pidempi rintakehä. Hyvä häntä. Lupaava karva. Pyöreähköt silmät ja hieman 
holvautunut kallo. Hyvä kuono-osa ja purenta. Liikkeessä vielä hieman löysä edestä. 
Miellyttävä luonne. 
 
 
PEN, Nartut 
 
 
PEN 3 / Hopeahapsun Kreivitär Diana / FI40057/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lanneosaltaan hieman pitkä. Tasapainoisesti kultautunut pentu, jolla on hyvä ylälinja ja 
häntä. Lupaava karva. Vielä löysä etuosaltaan. Lupaava pään muoto. Turhan pyöreät 
tummat silmät. Purenta ok. Hyvät korvat. Kiva luonne. Liikkuu ryhdikkäästi sivulta. 
 
PEN 4 / Playpoint Rosetta / FI38834/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Kookkaan puoleinen ryhdikäs pentu, jolla saisi olla pidempi rintakehä. Voimakkaammin 
kulmautunut takaa. Hyvä ylälinja ja häntä. Lupaava karva. Miellyttävä luonne. Melko 
korostunut otsapenger. Tummat silmät. Melko korostunut alapurenta. Liikkuu ryhdikkäästi, 
lupaavalla askeleella. 
 
PEN 2 / Tib-Sak Minttu / FI40200/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lupaava raaminen pentu, jolla kokoon sopiva luustoinen. Hieman etuasentoiset lavat. 
Hyvä runko, takaraajat ja häntä. Erittäin lupaava karva. Hyvä kallo ja korvat. Pyöreät 
silmät. Täytel. kuono-osa ja lupaava purenta. Liikkuu reippaasti, vielä löysä etuosaltaan. 
Lupaava kokonaisuus. 
 
  



 

 

PEN 1 KP VSP / Tib-Sak Malla / FI40199/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tasapainoisesti rak. ryhdikäs pentu. HYvä ylälinjaus ja häntä. Rintakehä saisi olla hieman 
pidempi. Lupaava karva. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Hyväilmeinen pää. Purenta 
ok. Erinomaiset korvat ja tummat silmät. Askellus saa tasapainottua, lupaava kokonaisuus. 
 
 
JUN, Urokset 
 
 
JUN EH 4 / Annastiina Dimmitri / FI4911/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Kookas vahvaluustoinen maskuliininen uros. Etuasentoiset pystyt lavat. Riittävät 
takakulmaukset. Pitkä rintakehä. Ylälinja saa vahvistua. Maskuliininen pää. Hyvät korvat, 
tummat silmät. Purenta ok mutta alaleuka voisi olla leveämpi. Lupaava karva, miellyttävä 
luonne. Tarvitsee aikaa ja tasapainottua. 
 
JUN ERI 2 / Kiiramanna Tutankhamon / FI16417/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Maskuliininen vahvaluustoinen tyypiltään erinom. uros. Hieman pyöreä rintakehä, joka 
voisi olla hieman pidempi. Tasapainoiset kulmaukset. Melko voimakas pää. Kiva ilme. 
Täyteläinen kuono-osa ja purenta ok. Erittäin lupaava karva. Kiva luonne. Hyvä ylälinja ja 
häntä. Hieman raskas askel. 
 
JUN ERI 1 SA PU 2 SERT / Mäntykartanon Solisti / FI16251/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. koko ja hyvät mittasuhteet. Hyvä ylälinja ja häntä. Erinom. runko. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Maskuliininen hyväilmeinen pää. Erinom. kallo. Tummat silmät, täyteläinen 
kuono-osa ja vahva hyvä purenta. Hyvä karva, miellyttävä luonne. Liikkuu ryhdikkäästi 
hyvällä askelluksella. Näyttävä kokonaisuus. 
 
JUN ERI 3 / Racconto Mr Big / FI31186/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Maskuliininen, jo hieman kookas, hyväluustoinen uros. Etuas. pystyt lavat. Turhan 
ulkokierteiset eturaajat. Hyvä takaosa ja häntä. Kiva luonne. Hyvä kallo ja korvat. 
Pyöreähköt silmät. Purenta ok. Alaleuka voisi olla hieman vahvempi. Liikkuu reippaasti. 
Hyvällä ryhdillä. Etuosa saa kiinteytyä. 
 
 
NUO, Urokset 
 
 
NUO ERI 1 / Hoswin William / FI35152/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Jo hieman kookas raaminen tyylikäs ryhdikäs uros, jolla hyvä ylälinja. Hieman etuseuloiset 
lavat. Pitkä rintakehä ja riittävästi kulmautunut takaosa. Hyvä karva. Hyvä pään koko ja 
muoto. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Tummat silmät. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä. 



 

 

 
NUO ERI 2 / Tashi-Gong New Look / FI50025/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Kookas jo melko vahvaluustoinen ryhdikäs uros, hieman avoimemmin kulmaut. edestä. 
Pitkä hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja ja häntä. Maskuliininen hyväilmeinen pää. Täyteläinen 
kuono-osa ja hyvä purenta. Tummat silmät. Karva ok. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, löysä 
edestä. 
 
 
AVO, Urokset 
 
 
AVO H / Annastiina Amadeuz / FI38443/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Kookas vahvaluustoinen, reippaasti esiintyvä uros. Melko avoimet kulmaukset ja voimakas 
luusto. Pitkä rintakehä. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä kallo ja korvat. Silmät voisivat olla 
vieläkin tummemmat. Alaleuka saisi olla leveämpi. Töpöttävä lyhyt taka-askel Hyvä 
luonne. 
 
AVO EH / Annastiina Kar-Kasimir / FI50116/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. koko ja hyvät mittasuhteet. Hyvä ylälinja ja häntä, kokoon sopiva luusto. 
Tasapainoisesti kulmautunut, hieman löysät kyynärpäät. Hyvä laatuinen karva. Hyvä kallo 
ja korvat. Pyöreähköt silmät. Täyteläinen kuono-osa. Purenta ok. Voisi liikkua 
tasapainoisemmalla askelluksella. 
 
AVO EH 3 / Gullöga Prince Timon / FI43219/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvä koko ja  mittasuhteet, turhan vankka runko ja rintakehä saisi olla pidempi. 
Voimakkaammin kulm. takaa. Turhan ulkokierteiset eturaajat. Hyvä kallo ja korvat. Hieman 
ulkonevat suuret silmät. Vahvat leuat mutta purenta saisi olla täydempi. Riittävä sivuliike, 
löysä edestä. Saisi esiintyä reippaammin ja kääntää häntäänsä paremmin. 
 
AVO H / Hopeahapsun Sir Enlore /  FI1042/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tuhdissa kunnossa esitetty kookkaan puoleinen uros, jolla hyvä ylälinja ja häntä. 
Voimakkaammin kulm. takaa. Hyvä karvanlaatu. Hyvä karva. Turhan pyöreät silmät. 
Vahva kuono-osa ja hyvä vahva purenta. Saisi liikkua vaivattomammalla kevyemmällä 
askeleella. 
 
AVO EH 4 / Kiiramanna Elämän Tarkoitus / FI48720/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä ylälinja ja häntä. Melko avoimet kulmaukset ja löysät 
kyynärpäät. Karva ok. Hieman holvautunut kallo. Hyvät korvat, tummat silmät. Täyteläinen 
kuono-osa. Alaleuka saisi olla leveämpi. Riittävä sivuliike. 
 
  



 

 

AVO EH / Rina-Cza’s Aloha Indiana / FI47364/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Maskuliininen uros. Pitkä rintakehä, pitkä lanne antaa hieman pitkärunkoisen vaikutelman. 
Hyvä takaosa ja häntä. Etuseul. lavat, löysät kyynärpäät. Hyvät korvat. Riittävän tummat 
silmät. Purenta ok. Riittävä sivuliike, ahdas takaa, löysä edestä. 
 
AVO ERI 1 SA PU 3 VASERT / Tor Oskan Quutamo / FI45714/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Maskuliininen, kooltaan mittasuhteiltaan erinom. uros. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Tasapainoisesti riittävän kulmautunut. Hyvälaatuinen karva. Hyvä ilme. Erinomainen kallo. 
Purenta ok, täytel. kuono-osa. Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä sivuliikkeellä, hieman löysä 
edestä. 
 
AVO ERI 2 / Tuuling Ol Usma / FI38854/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset, riittävä luusto. Hyvä ylälinja ja 
häntä, hieman pyöreyttä kallossa ja ilmavuutta korvissa. Turhan pyöreät silmät, purenta 
ok. Melko niukassa karvassa tänään. Liikkuu reippaasti hyvällä sivuliikkeellä, hieman 
löysästi edestä. 
 
 
VAL, Urokset 
 
 
VAL ERI 3 / Kiapri Jerasmus / FI36230/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Koko ja mittasuhteet ok. Rintakehä saisi olla hieman pidempi. Tasapainoiset riittävät kulm. 
Hyvä ilme. Hyvät korvat, silmät. Lyhyehkö kuono-osa. Purenta ok. Alaleuka saisi olla 
leveämpi. Hyvä luonne. Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askelluksella. 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP / Kiiramanna Never Make You Cry / FI11078/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinomainen melko vahva uros, jolla erinom. ylälinja ja hyvä häntä. 
Tasapainoiset hyvät kulmaukset. Melko voimakas hyvä ilmeinen pää. Täyteläinen kuono. 
Vahva hyvä purenta. Kauniit silmät. Hyvä kallo ja korvat. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, 
hieman löysä edestä. 
 
VAL ERI 2 SA PU 4 / Tor Oskan Ivanhoe / FI56588/09 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinomainen hyvänkokoinen ryhdikäs uros. Hieman tuhdissa kunnossa tänään. 
Hyvä luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Kokoon sopiva luusto. Hyvä kallo ja korvat. 
Tummat silmät. Täyteläinen kuono-osa ja vahva purenta. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, 
hieman löysä edestä. 
 
 
  



 

 

VET, Urokset 
 
 
VET ERI 1 VET VSP / Satatassun via Carmante / FIN50721 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
12 vuotias, hyvässä kunnossa esitetty veteraani. Hieman pitkä lanne. Hyvät takaraajat ja 
lanneosa. Hieman löysä etuosa. Pitkä hyvä rintakehä. Hyvä kallo ja korvat, tummat 
pyöreät silmät. Täyteläinen kuono-osa, leuat ok. Liikkuu aktiivisella riittävällä askelluksella. 
 
 
JUN, Nartut 
 
 
JUN ERI 2 SA / Hopeahapsun Jacqueline / FI18088/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminiininen, ryhdikäs, vielä hieman jalkavan vaikutelman antava juniori. Hyvä runko, 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkinlaatu. Hyvä kallo ja korvat. Tummat silmät. Riittävän 
täyteläinen kuono-osa. Purenta ok. Liikkuu reippaalla hyvällä askeleella. Miellyttävä 
kokonaisuus. 
 
JUN H / Hopeahapsun Jade / FI18087/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminiininen hieman jalkava ryhdikäs juniori, jolla riittävä luusto. Etuasentoiset pystyt lavat 
ja siksi hieman kapea edestä. Hyvät takaraajat ja häntä. Hyvät kallo ja korvat. Pyöreät 
silmät, alaleuka saisi olla leveämpi ja purenta täydempi. Ylälinja saa kiinteytyä, tarvitsee 
hieman itsevarmuutta. Alaleuan kapeudesta johtuen hyvä.  
 
JUN ERI 1 SA / Kiiramanna Lasalle / FI40873 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinom. tasapain. rakentunut juniori. Hyvät raajat ja runko. Hyvä ylälinja ja 
häntä. Hyvä ilme. Purenta ok. Tummat silmät ja hyvät korvat, lupaava karva. Liikkuu 
riittävällä askeleella, lupaava kokonaisuus. 
 
JUN ERI 3 / Kiranmays G-Rande Reflexion / FI28016/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Melko pitkärunkoinen ryhdikäs juniori. Voimakkaammin kulm. takaa. Pitkä hyvä rintakehä, 
hyvä ylälinja ja häntä. Melko korostunut otsa penger. Hyvät korvat, pyöreät silmät, purenta 
ok. Hyvälaatuinen karva, hyvä luonne. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, etuosa saa vielä 
kiinteytyä. 
 
JUN EH / Lecibsin Primadonna / FI52316/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvä koko. Rintakehä saisi olla pidempi, riittävästi kulmautunut takaa. Etuasentoiset lavat, 
siksi löysä etuosa. Erinom. turkinlaatu, hyvä häntä. Lyhyehkö kuono. Hyvä vahva purenta. 
Pyöreät tummat silmät. Askellus saa tasapainottua. 
 
  



 

 

JUN H / Vuorenrinteen Hawa / FI29504/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Ryhdikäs fem. narttu. Etuasentoiset lavat, voimakkaammin kulm. takaa. Turhan 
ulkokierteiset eturaajat. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvät korvat, tummat silmät. Leuat saisivat 
olla vahvemp. ja purenta täydempi. Lupaava karva. Riittävä sivuliike. Ahdas takaa. 
 
JUN EH 4 / Annipojan Mila / FI30503/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lanneosaltaan hieman pitkä narttu, turkki tulossa lupaavasti. Tasapainoisesti kulm. mutta 
etuasentoiset lavat. Löysä etuosa. Hyvät korvat. Pyöreähköt silmät. Purenta ok. Askellus 
saa tasapainottua. 
 
 
NUO, Nartut 
 
 
NUO EH 4 / Bhu Laen’s Derloy Haven / FI53499/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Hyvät takaraajat ja häntä. Etuasent. pystyt lavat, siksi 
löysät kyynärpäät. Lupaava karva. Hyvä runko. Hyväilmeinen pää. Alaleuka saisi olla 
vahvempi. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, löysä edestä. 
 
NUO ERI 2 SA / Snowmuzzle’s Francesca / FI39724/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tasapainoisesti kulmautunut vankkarunkoinen. Lanneosaltaan hieman pitkä narttu, jolla 
hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä karvanlaatu. Hyvät korvat. Pyöreät silmät. Kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi. Leuat vahvemmat, purenta ok. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä sivuliikkeellä, 
ahdas taka. 
 
NUO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP / Tuuling Ros Ymmi / FI29218/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs narttu. Vankka runkoinen, pitkä rintakehä. Hyvä 
ylälinja ja häntä. Erinom. ilme. Purenta ok. Hyvä karvanlaatu. Miellyttävä luonne. Liikkuu 
ryhdikkäästi. Miellyttävä kokonaisuus. 
 
NUO ERI 3 / Vuorenrinteen Donna / FI19369/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Lanneosaltaan hieman pitkä narttu, voimakkaammin kulm. takaa. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Erinom. karvanlaatu. Hyvä kallo ja korvat. Tummat silmät. Purenta ok. Hieman raskas 
askellus. 
 
 
  



 

 

AVO, Nartut 
 
 
AVO EH / Basbartoo Luc Fretrica / FI47428/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet, lyhyt rintakehä. Etuasentoiset pystyt lavat, löysä etuosa. Hyvä 
häntä. Kuivahko turkki. Hyvä kallo ja korvat. Turhan pyöreät silmät. Purenta ok. Kiva 
luonne. Etuosa pettää liikkeessä ja vie ryhdikkyyden. 
 
AVO ERI / Hoswin Usva / FI51386/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinomainen tasapainoisesti rakentunut melko vahva narttu. Tasapainoisesti 
kulmautunut, hyvä häntä. Riittävän vahva purenta. Miellyttävä luonne. Liikkuu riittävällä 
askelluksella, hieman löysä edestä. 
 
AVO ERI 2 SA / Kiiramanna Never Give You Up / FI11077/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs, tyypiltään erinomainen narttu, jolla hyvät raajat. 
Vahva runko. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvänlaatuinen karva, hyvä ilme. Täyteläinen kuono-
osa, purenta ok. Liikkuu vaivattomalla askeleella, hieman kapeasti takaa. 
 
AVO EH / Kiiramanna True Beauty / FI52867/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hieman pitkärunkoinen narttu, jolla saisi olla pidempi rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä häntä, hieman pyöreä runko. Hyvä kallo ja korvat, keskiruskeat silmät, kuono-osa 
saisi olla täytel. ja purenta täydempi. Esitetään niukassa turkissa. Liikkuu reippaasti 
hyvällä sivuliikkeellä. 
 
AVO EH / Mow-Zow Bon Bella / FI13953/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Vankkarunkoinen lanneosa. Hieman pitkä narttu. Kiva luonne. Hyvä kallo ja korvat. 
Tummat pyöreähköt silmät. Hyvä kuono-osa ja purenta. Turkki ok. Taka-askel jää 
vaatimattomaksi, ylälinja saa olla tiukempi. 
 
AVO ERI / Racconto Anna Abreu / FI35725/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Ryhdikäs, hyvänkokoinen, feminiininen narttu, jolla hyvä ylälinja ja häntä. Pitkä rintakehä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Tummat silmät, erinomainen purenta. Hyvät korvat, hieman 
pyöreyttä kallossa. Melko niukka turkki tänään. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. 
 
AVO ERI 3 SA / Revonhännän Fergie / FI59331/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinom. ryhdikäs lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Tasapainoisesti kulm. 
raajat. Hyvä runko, ylälinja ja häntä. Tummat silmät, täyteläinen kuono-osa. Purenta ok. 
Kaunis karva, miellyttävä luonne. Liikkuu hyvällä askeleella. 
 



 

 

AVO ERI / Riffendahl Chloe Celestra / FI34211/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hieman pitkärunkoinen vahvarakent. narttu. Tasapanoiset riittävästi kulmaukset. 
Pyöreähkö rintakehä. Erinom. turkinlaatu. Erinom. ylälinja ja häntä. Pyöreähköt 
keskiruskeat silmät. Purenta ok. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä. Hieman löysä edestä, 
antaa hieman raskaan vaikutelman. 
 
AVO EH / Rosoa / FI18718/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvä koko, pitkähkö runko, sopiva luusto. Voimakkaasti kulm. takaa. Erittäin etuasentoiset 
lavat ja löysä etuosa. Hyvä kallo ja korvat, hyvät silmät. Täyteläinen kuono-osa ja vahva 
purenta. Hyvä turkinlaatu. Riittävä sivuliike, ahdas takaa, löysä edestä, hyvä luonne. 
 
AVO ERI 4 / Ruskarinteen Lumityttö / FI16490/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vankka runko, tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä kaula. 
Hyvä häntä. Niukka turkki. Erinom. kallo, hyvät korvat, tummat silmät. Täytel. kuono-osa. 
Purenta ok. Riittävä sivuliike, hyvä luonne. 
 
AVO ERI 1 SA PN 3 VASERT / Tashi-Gong Remember Me Tuuling / FI59579/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. koko ja mittasuhteet. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvälaatuinen turkki. Melko avoimet 
tasapainoiset kulmaukset. Pyöreähkö rintakehä, joka voisi olla hieman pidempi. 
Feminiininen kaunisilmeinen pää, purenta ok. Hienot korvat, kallo ja silmät. Liikkuu 
ryhdikkäästi hyvällä sivuliikkeellä hieman vaappuen edestä. Hienot tassut. 
 
AVO EH / Tib-Sak Gabriela / FI10067/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Vankkarunkoinen lanneosaltaan hieman pitkä narttu. Etuasent. pystyt lavat. Hyvä kaula. 
Turhan pyöreät silmät, suurehkot korvat, purenta ok. Niukahko hyvälaatuinen karva. 
Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä. 
 
 
VAL, Nartut 
 
 
VAL ERI 2 SA PN 4 / Mow-Zow Xelmiina / FI43748/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinomainen hyväluustoinen melko vahvarunkoinen narttu, jolla voisi olla 
hieman pidempi rintakehä. Riittävät kulmaukset. Hyvälaatuinen karva ja hyvä häntä, hyvä 
kallo ja korvat. Suurehkot tummat silmät. Riittävän täyteläinen kuono-osa. Purenta ok. 
Taka-askel jää melko vaativattomaksi. Miellyttävä luonne.  
 
  



 

 

VAL ERI 1 SA PN 2 / Mäntykartanoon Q-Papu / FI35761/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen ryhdikäs narttu. Hyvät raajat ja luusto. Erinom. 
ylälinja. Hyvä hänät. Erinomainen turkinlaatu. Hyväilmeinen pää, purenta ok. Täyteläinen 
kuono-osa. Liikkuu ryhdikkäästi tasapainoisella askeleella. Miellyttävä luonne. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET EH 2 / Revonhännän Luxima / FIN50288/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Feminiininen hyvänkokoinen, lanneosa hieman pitkä veteraani. Pyöreä tilava lyhyt 
rintakehä. Avoimmin kulmautunut edestä. Ei parhaassa turkissa. Hyväilmeinen pää. 
Riittävän täyteläinen kuono-osa. Purenta ok. Ylälinja voisi olla tiukempi ja askellus 
reipakaampaa. 
 
VET ERI 1 SA VET ROP/ Tuuling Thur Aale / FI40504/06 
 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Tyypiltään erinom. veteraani, jolla hyvä takaosa ja häntä. Etuasentoiset pystyt lavat. 
Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Karva ok. Esitetään hyvässä kunnossa. Fem. hyvä 
pää. Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askeleella. Hieman löysät kyynärpäät. Miellyttävä 
veteraani. 
 
 
KASV 
 
 
KASV 1 KP / Kiiramanna 
 
Koirat 3 yhd. Selvät sukupuolileimat. Yhtenäinen tyyppi, ryhdikkäät hyvät ylälinjat ja hyvät 
liikkeet. Koon ja raskauden ylärajoilla. Kauniit turkit, miellyttävät luonteet. Onnea 
Kasvattajalle. 
 


