
Heinävesi  15.6.2019, Saija Juutilainen  
 
 
JUN, urokset 
 
JUN ERI 1 SA PU 2 VASERT  /  Tashi-Gong D Beckham  / FI47786/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
 
11kk, hyvin tyypillinen juniori, jolla hyvin kehittynyt rintakehä. Hieno eturinta, luusto, käpälät, hyvä pään 
malli. Kauniit silmät, korvat, purenta, lupaava oikea laatuinen karva, liikkuu vielä löysin kyynärpäin. Hyvin 
kaunis rodun malli sivukuvassa, tyypilliset rotupiirteet. Hyvä koko ei vielä valmis, mutta lupaava.  
 
 
AVO, urokset 
 
AVO ERI 2 /  Cinodes Confetti   /  FI34707/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
 
2 v, hyvä runkoinen hyvin urosmainen kokonaisuus. Hyvä luusto, pitkät käpälät. Sopiva eturinta, saa vielä 
tiivistyä. Urosmainen pää, hyvä kuono, purenta, hieman pyöreät silmät, erinom. karvanlaatu, hyvä hännän 
asento, matala kiinnitys. Liikkuu kauniisti sivulta, etuosa kovin löysä malli oikea.  
 
AVO EH 3 / Lilileian International Honor  /  FI21740/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
 
3v, oikea linjainen uros. Hieno pitkä rintakehä, hyvä eturinta, luusto, kauniit pitkät käpälät. Hyvä pää, kaunis 
silmien malli, hyvä pure.  Sievät korvat, hyvä ylälinja, hännän malli. Oikealaatuinen karva tänään kovin 
niukassa kunnossa, hyvin kapeat liikkeet. Etuosa saa tiivistyä, sujuva sivuaskel, mukavalla luonteella.  
 
AVO ERI 1  SA, PU 1, SERT,  VSP / Saffron Bolton   /  FI21590/12 
 
7,5v. Hyvä ruonkoinen oikea linjainen jäntevä uros. Hyvä etuosan rakenne, luusto, kauniit pitkät käpälät, 
urosmainen kaunis ilmeinen pää, hyvä purenta, korvat, vahva kaula, hyvä jäntevä ylälinja, hyvä karva kunto, 
liikkuu mukavalla luonteella säilyttää linjansa malli kelpoisesti.  
 
 
 
JUN, nartut 
 
JUN EH 2 /  Chanelstyle My Favourite Anemone   /  FI36909/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
 
1v narttumainen oikea juniori. Tänään kovin karvaton ja siksi yleiskuva ilmava, hyvä pitkä rinta, riittävästi 
luustoa, hieman pitkä lanne, sopiva jäntevä ylälinja. Kaunis nartun pää ilme, hyvä purenta, korvien koko, 
hyvä niska, hännän kaari, liikkuu hyvällä luonteella varsin yhdensuuntaisesti, taka-askel saisi olla 
voimakkaampi, hyvä luonne.  
 
 
 
 
 



JUN EH1 /  Saffron Veyrona   /  FI49720/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  
 
9kk hyvän mallinen tänään vielä pentumaisen pullea ja pehmeä ja takakorkea. Harvinaisen hieno eturinta, 
hyvä luusto, käpälät. Kaunis ilmeinen nartun pää, hyvä purenta, hieman pitkä alaleuka, sievät korvat, kaunis 
niska, korvat. Liikkuu tyypillisellä luonteella, saa jäntevöityä askel malli sujuvoitua.  
 
 
NUO, nartut  
 
NUO ERI 1  SA, PN1, SERT, ROP /  Inkerellin Semilia   /  FI56441/17 
 
19 kk viehättävä kaunis mallinen hyvä luustoinen junnu. Sievät käpälät, maksimi rungon tilavuus, tänään 
turhan pulskassa kunnossa, hyvä eturinta. Narttumainen pää, kauniit silmät, korvat, purenta. Hyvä niska ja 
hännän kaari. Liikkuu löysin kyynärpäin, kaunis sivukuva ja taka-askel toimii. Hyvä karvan laatu.  
 
NUO ERI 2  / Shanhearts Blessed  / FI13300/18 
 
18kk hyvä runkoinen jäntevä nuori narttu. Hyvä luusto, käpälät, kulmaukset tasapainoiset, hyvä eturinta. 
Sievä nartun pää, hyvä purenta, mutta hieman kapea alaleuka. Hyvä kaula, jäntevä ylälinja. Hyvä karvan 
laatu, tänään kesäkunnossa. Vielä  kapeat liikkeet, rodun oikea luonne, etuosa saa tiivistyä.  
 
NUO EH 3  /  Vanessa Elysee  /  FI42051/17 
 
23kk  hyvä runkoinen narttu, pitkä lanneosa vaikuttaa sivukuvaan. Hyvä jäntevä ylälinja, kauniit käpälät, 
sopiva luusto, kulmaukset. Ihana karvan laatu, väri, ei täydessä turkissa. Kaunisilm. nartun pää, hyvä 
purenta, kaulan kaari, hännän pituus. Liikkuu oikealla luonteella edestä kovin monimutkaisesti.  
 
 
AVO, nartut  
 
AVO EH 2  /  Finriikan Uneksija   /  FI27488/15 
 
4 v hyvärunkoinen narttu , jolla riittävästi kulmauksia. Kovin leveä etuosa, tilava runko, maksimi 
massakkuus. Kaunis ilmeinen narttumainen pää, harvinaisen hieno purenta Hyvä etuosa, niska, hännän 
kaari. Erinom. karva. Takaosa voisi toimia paremmin kovin jäykkä kintereistä, lyhyt askel, hyvä ryhdikäs 
sivukuva, mutta liikkeet saisi olla sujuvammat.  
 
AVO ERI 1  SA, PN 2, VASERT /  Xaramae Cashmere   /  FI30246/14 
 
5v kauniin kokoinen, runkoinen, luustoinen. Sievät käpälät, riittävät kulmauk. Kaunis nartun pää, ilme, hyvä 
purenta, hyvät korvat, niska. Hyvä karva tänään kesäkunnossa. Liikkuu rodun oikealla luonteella, sopiva 
askel, sivukuvassa hieman löysät kyynärpäät.  
 
 
 
 
 
 

 
 


