
Iisalmi nord 11.5.2019, Tuula Plathan 
 
 
PEN, urokset 
 
PEN 1 KP VSP-PENTU Tipsutassun Tasku-Matti FI46938/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 kk. Sopivan kokoinen. Hyvät ääriviivat. Oikeailmeinen pää. Hyvä pigmentti. Ilmeikkäät silmät. Kaunis 
ylälinja & häntä. Erinomainen ”köli”. Hyvä raajaluusto. Saisi olla kiinteämpi edestä. Hyvät takakulmat & 
liikkeet. Komea turkki. Hyvä häntä. Ryhdikäs liikkeissä, saa vielä jäntevöityä edestä & takaa. Lupaava. 
 
 
PEN 2 KP Toyway Syysprinssi FI51219/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
7 kk vanha. Sopivan kokoinen. Kaunisilmeinen & sopusuhtainen pää. Hyvä purenta. Oikein asettuneet 
korvat. Ilmeikkäät silmät. Etuosa vielä kapeahko, saa tiivistyä kyynärpäistä. Hyvä raajaluusto. Selässä vielä 
pehmeyttä, selkä elää liikkeessä. Erinomainen karvapeite. Hyvä ryhti liikkeessä. Liikkuu vielä pentumaisen 
ahtaasti edestä & takaa. Miellyttävä luonne. 
 
 
PEN 3 Unelma Linnan Nova FI46448/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lähes 9 kk vanha, urosmainen, ääriviivoiltaan kaunis pentu. Erinomainen uroksen ilme. Kauniit silmät & 
hyväasentoiset korvat. Kaunis ylälinja & häntä. Runko voimakkaassa kehitysvaiheessa. Erinomainen 
raajaluusto. Voimakkaasti taipuneet välikämmenet. Hyvä polvi- & kinnerkulma. Kaunis turkki & näyttelykunto. 
Liikkuu sivulta hyvin, edestä hieman epävakaasti. Miellyttävä luonne. 
 
 
PEN, nartut 
 
PEN 1 KP ROP-PENTU Cayenne FI47548/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Narttumainen, sopivankokoinen & kauttaaltaan sopusuhtainen. Kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, sievät 
korvat. Sopiva raajaluusto. Kaunis ylälinja & häntä. Polvikulmat saisivat olla voimakkaammat. Punainen 
narttu, jolla erinomainen turkinlaatu & sopiva määrä pohjavillaa. Liikkuu ryhdikkäästi. 
 
 
PEN 3 KP Chamimelon FI47549/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 kk. Sopusuhtainen & tasapainoinen narttu, jolla hyvin kaunis nartun ilme. Siisti purenta. Kaunis ylälinja & 
häntä. Hyvä ”köli”. Hyvä rintakehä. Sopiva raajaluusto & hyvät käpälät. Kinnerkulmat saisivat olla hivenen 
voimakkaammat. Liikkuu ryhdikkäästi ja vaivattomasti sivulta. Etuliikkeet voisivat olla vakaammat. Kaunis 
turkki & näyttelykunto. 
 
 
PEN 4 KP Chilipepper FI47550/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 kk. Feminiininen, pieni narttu, joka kokoonsa nähden sopusuhtainen & tasapainoinen. Sievä nartun ilme. 
Hyvä kallo, korvat, silmät & kuono-osa. Erinomainen ”köli”. Sopiva raajaluusto. Hyvät käpälät. Kaunis ylälinja 
& häntä. Polvikulmat voisivat olla hivenen voimakkaammat. Erinomainen silkkinen turkki punaisella koiralla. 
Liikkuu ryhdikkäästi & vaivattomasti. 
 
 
 
 
 



PEN Saffron Umaya FI49139/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 kk. Hyvin narttumainen, mittasuhteiltaan & ääriviivoiltaan kaunis pentu. Sievä ilme. Hyvä kallo. Oikea-
asentoiset korvat. Kauniit silmät & täyteläinen kuono-osa. Hampaiden vaihtuminen tällä hetkellä kesken eikä 
hammasrivi ole vielä valmis. Hyvä ”köli”. Sopusuhtainen raajaluusto. Oikein kulmautunut edestä & takaa. 
Pöydällä jännittää tottumattomuuttaan. Liikkeessä vapautunut & ryhdikäs. Kaunis karvapeite. 
 
 
PEN Saffron Vergara FI49719/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 kk. Narttumainen & sopivan kokoinen. Sievä nartun ilme. Täyteläinen kuono-osa. Hyvät korvat hapsuineen. 
Lavat voisivat olla aavistuksen viistommat. Kaunis ylälinja & häntä. Hyvä rintakehän syvyys tämän ikäisellä. 
Kohtuulliset takakulmat. Liikkuu ryhdikkäästi, takaa hieman ahtaasti. Lupaava karvapeite. 
 
 
PEN 2 KP Saffron Veyrona FI49720/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8 kk. Hyvin narttumainen pentu. Liioittelematon pää & sievä nartun ilme. Hyväasentoiset korvat hapsuineen. 
Kaunis purenta. Hyvä ”köli”. Erinomainen ylälinja & häntä. Sopusuhtaisesti & oikein kulmautunut edestä & 
takaa. Hyvä raajaluusto. Oikeanmalliset käpälät, pentuturkissa. Lupaava turkinlaatu tulossa. Tarmokkaat, 
vaivattomat liikkeet. Lupaava pentu. 
 
 
JUN, urokset 
 
JUN ERI 1 SA PU 4 SERT ROP-JUNIORI Celebdil’s Leonardo FI39081/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs & hyvin urosmainen, terverakenteinen juniori. Kaunis kallo & hyvä korvien asento. Hyvänmuotoiset 
ilmeikkäät silmät. Sopiva kuononpituus. Hyvä alaleuka & purenta. Pientä poimuisuutta kuonossa. Hyvä ”köli” 
ja rintakehän syvyys. Terve raajarakenne & hyvä luusto. Oikea karvanlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi. 
 
 
JUN EH 3 Zaranel O’boy FI21465/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs & sopivankokoinen uros, jolla puhutteleva väritys & erinomainen turkin laatu. Kaunis kallo, korvat & 
silmät. Purennan tulisi olla tiiviimpi & tasaisempi. Kaunis ylälinja & häntä. Sopiva raajaluusto & hyvät käpälät. 
Kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmät, rungon täyteläisempi & syvempi. Hieman pitkä lanneosa. Liikkuu 
epävakaasti edestä & takaa. Miellyttävä luonne. 
 
 
NUO, urokset 
 
NUO EH 2 Boheemi FI42931/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivankokoinen, mutta hieman pitkärunkoinen uros. Kaunis kallo & korvat. Ilmeikkäät silmät. Täyteläinen 
kuono-osa. Hyvä ryhti. Runko vielä kapea & kehittymätön. Sopiva raajaluusto & hyvät käpälät. Eturaajojen 
tulisi olla tiiviimmät & etuliikkeiden vakaammat. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Pudottanut pohjavillansa, 
turkki tänään vaihdossa, mutta hyvät hapsut. Saisi kantaa häntänsä paremmin. Hyvä luonne. 
 
 
NUO ERI 1 Chakiran Suomisata Viljo FI40917/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Urosmainen, voimakas, vahvapäinen, kokoonsa nähden sopusuhtainen. Tasainen kallo & hyväasentoiset 
korvat. Ilmeikkäät silmät. Hyvä ryhti & niskalinja & tasainen selkä. Vahva luusto. Kyynärpäiden tulee tiivistyä 
& rintakehän syventyä. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hieman taipuneet 
välikämmenet. Turkki vaihtuu & laatu hyvä. Saisi liikkua edestä vakaammin. 



AVO, urokset 
 
AVO ERI 1 Dorona’s Brandon FI55439/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan & ääriviivoiltaan tyylikäs. Voimakas uroksen pää, oikea purenta. 
Vahva raajaluusto. Löysät kyynärpäät & hieman raskaat lavat. Hyvä runko & kaunis häntä. Liikkuu varsin 
vaivattomasti, mutta ei kanna ryhtiään liikkeessä. Kaunis turkki & näyttelykunto. 
 
 
AVO EH 3 Lilileian International Honor FI21740/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs, kokonaisvaikutelmaltaan hieman narttumainen uros. Hyvä korvien asento & tummat silmät. Hyvä 
ryhti. Löysät kyynärpäät. Edestä kapeahko & kääntää käpäliä ulospäin. Rintakehä saisi olla pidempi. Kaunis 
ylälinja & häntä. Ei aivan täydessä turkissa, mutta hyvät hapsut & turkin laatu oikea. Liikkuu edestä hieman 
töpöttäen & takaa ahtaasti. Hyvä luonne & hyvin esitetty. 
 
 
AVO EH 2 Saffron Bolton FI21590/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivankokoinen & mittasuhteiltaan kokoonsa nähden sopusuhtainen. Kallossa pyöreyttä. Aavistuksen 
alaskiinnittyneet korvat. Purenta voisi olla tasaisempi. Kaunis ylälinja & häntä. Kokoon nähden 
sopusuhtainen raajaluusto. Hyvät käpälät. Riittävä ”köli”. Löysähköt kyynärpäät & aavistuksen pehmeät 
välikämmenet. Riittävästi kulmautunut takaa. Saisi liikkua jäntevämmin & vaivattomammin & kantaa ryhtinsä 
paremmin liikkeessä. Hyvä turkki & hapsut. 
 
 
VAL, urokset 
 
VAL ERI 4 Saffron Hooligan FI46417/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs & ääriviivoiltaan kaunis ja kokoonsa nähden sopusuhtainen uros. Rodunomainen pieni pää & 
oikea ilme. Ihana ylälinja & häntä. Sopusuhtainen raajaluusto & hyvät käpälät. Kaunis silkkinen turkki 
hapsuineen. Liikkuu sivulta ryhdikkäästi, takaa hivenen ahtaasti & edestä kääntää käpäliä hieman 
sisäänpäin. Ihana temperamentti. 
 
 
VAL ERI 3 SA PU 3 Saffron Poser FI38984/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivankokoinen, ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan tasapainoinen, klassinen tiibetinspanieli. Kallossa 
hivenen pyöreyttä, muuten hyvä pää. Erinomainen ylälinja & häntä. Hyvä luusto. Oikein kulmautunut. 
Tiiviit kyynärpäät. Riittävä ”köli”. Hyvä rintakehän syvyys. Kaunis turkki hapsuineen. Vaivattomat liikkeet. 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 2 NORD-VARASERT Tashi-Gong Handsome Harrison FI15770/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs, sopusuhtainen, itsetietoisen oloinen uros. Rodunomainen pieni pää. Itämainen ilme. Hyvä runko 
& raajat. Sopiva raajaluusto. Kauniit käpälät. Hyvä rintakehä. Kaunis turkki kauluksineen & hapsuineen. 
Seistessä ryhdikäs & näyttävä. Liikkuu tänään hieman laiskasti. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 NORD-SERT ROP Toyway Q-Raketti FI10917/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
2-vuotias terverakenteinen, tasapainoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet, ääriviivat & ryhti. 
Rodunomainen pieni pää, jossa tasainen kallo. Oikein kiinnittyneet korvat. Ilmeikkäät silmät & hyvä 
kuono-osa. Hyvä purenta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin. Turkki vaihtumassa, 
laatu oikea. Itsevarma olemus. 



VET, urokset 
 
VET ERI 1 SA VSP-VET Finriikan Roberto FI51136/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tasapainoinen veteraaniuros, jolla rodunomaiset mittasuhteet & ääriviivat. Rodunomainen pieni pää, 
hyväasentoiset korvat & oikea ilme. Hyvä ”köli”. Sopusuhtainen raajaluusto & hyvät käpälät. Kaunis ylälinja. 
Hyvä häntä. Liikkuu ryhdikkäästi. Edestä hieman epävakaasti, takaa hyvin. Oikea kokonaiskuva. 
 
 
VET H Flametail Kaval-De-Mar FI49790/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9-vuotias punainen uros, joka mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen ja niin runsasturkkinen tänään, että 
antaa liian matalan kokonaisvaikutelman. Hyvä pieni pää & oikea rodunomainen ilme. Kaunis ylälinja & 
häntä. Taipuneet välikämmenet & hyvin voimakkaasti vispaavat etuliikkeet. Hyvät takaraajat. Erinomainen 
luonne. Kauniisti hoidettu & esitetty. 
 
 
JUN, nartut 
 
JUN EH 4 Finriikan Rönsytiarelia FI27262/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Pieni, vielä voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva juniorinarttu, joka yhä hyvin pentumaisen oloinen. 
Sievä ilme, oikea purenta. Ilmeikkäät silmät. Hieman hento raajaluusto. Runko vielä täysin kesken 
kehityksen. Hyvä silkkinen turkin laatu. Kaunis häntä. Hyvät hapsut. Liikkuu vielä kapeasti edestä ja takaa. 
Reipas luonne. 
 
 
JUN EH 3 Shanhearts Beloved FI13301/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivankokoinen, narttumainen, tyypillinen tipsu, joka välillä reipas & välillä itsepäinen. Kauniit ääriviivat & 
hyvä ryhti. Sopivan pieni nartun pää, jossa oikea ilme. Tasapainoinen runko & raajat. Hyvä rintakehä. 
Hieman tiukka hännänkierre. Liikkuu tällä hetkellä hieman leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Turkki 
vaihtumassa. Lupaava silkkinen turkinlaatu. 
 
 
JUN ERI 2 Tashi-Gong Artista FI43247/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeankokoinen, mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan sopusuhtainen & tasapainoinen ja kaunis juniori. Sievä 
pieni pää. Kauniit silmät & korvat. Hyvä kuono-osa. Edessä alhaalla hammaspuutos. Erinomainen ylälinja. 
Hyvä raajaluusto. Varmat liikkeet. Kaunis turkki. 
 
 
JUN ERI 1 Zaranel O’dessa FI21468/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopusuhtainen & tasapainoinen juniorinarttu, jolla kauniit ääriviivat & erinomainen ryhti. Sievä pää, oikea 
ilme. Alaleuan hammasrivi ahdas. Hyvä raajarakenne, kaunis häntä & erinomainen karva. Liikkuu tänään 
hieman laiskasti, mutta kuitenkin tasapainoisesti. Kaunis kokonaiskuva. 
 
 
NUO, nartut 
 
NUO ERI 1 SA PN 4 SERT Dorona’s Caitlyn FI44868/17 
 
Ihastuttava nuori narttu. Sillä on kauniit ääriviivat, mittasuhteet & kokoonsa nähden erinomainen tasapaino. 
Itseriittoinen ilme. Hyvät leuat. Kauniit silmät. Oikea-asentoiset korvat. Erinomainen raajaluusto. Hyvät 
kulmaukset edessä ja takana. Rodunomaiset käpälät. Hyvä rintakehä. Vapaat & vaivattomat liikkeet. Oikea 
turkinlaatu & hyvät hapsut. Ryhdikäs ja omanarvontuntoinen. 



NUO ERI 2 SA Finriikan Cherry Pie FI37049/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Energinen nuori narttu, joka sopivankokoinen. Rodunomainen pieni pää. Hyvä kallo. Silmissä hieman 
pyöreyttä. Hyvät korvat & oikea purenta. Kaunis ylälinja & häntä. Se on terverakenteinen & liikkuu 
vaivattomasti. Hyvä näyttelykunto. Oikea turkinlaatu & sievät hapsut. Miellyttävä käytös. 
 
 
NUO ERI 3 Vanessan Winnona FI40980/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvin narttumainen & sopivankokoinen. Pöydällä seistessa kauniit ääriviivat & mittasuhteet. Kaunis ylälinja & 
häntä. Pieni pää, sievät korvat & silmät. Kuonossa häivähdys poimuisuutta. Kokoon nähden sopusuhtainen 
raajaluusto. Lavat voisivat olla hivenen pidemmät. Saisi kantaa ryhtinsä paremmin liikkeessä. Hyvä 
karvapeite hapsuineen. 
 
 
AVO, nartut 
 
AVO EH 3 Benevolos Paris Carver FI24159/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Narttumainen, kokoonsa nähden sopusuhtainen. Sievä pieni pää. Hyväasentoiset korvat. Silmissä hieman 
pyöreyttä. Purenta ok. Käpälät saisivat olla tiiviimmät. Kaunis ylälinja ja häntä. Kokoon nähden 
sopusuhtainen raajaluusto. Hyvät käpälät. Rodunomainen rintakehä. Silkkinen turkki ja hyvät hapsut. Saisi 
liikkua ryhdikkäämmin, ahtaat takaliikkeet. Hyvä luonne. 
 
 
AVO EH Chakiran Margarita FI30618/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kookkaampi narttu, jolla kokoonsa nähden riittävä luusto. Hyvät pään mittasuhteet, oikein asettuneet korvat. 
Kauniit silmät. Täyteläinen kuono-osa ja hyvä purenta, lavat saisivat olla aavistuksen viistommat. Hyvä 
selkälinja, hännän kiinnitys ja asento. Suorahkot takaraajat. Silkkinen peitinkarva, mutta tänään niukassa 
karvapeitteessä. Hyvät häntä- ja housuhapsut. Liikkeessä saisi olla parempi jousto. Miellyttävä luonne. 
 
 
AVO EH 4 Minessan Estelle FI38584/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvin narttumainen, mutta mittasuhteiltaan häivähdyksen matalaraajainen. Sievä pieni pää, jossa hyvä kallo 
ja korvat. Kauniit, tummat silmät. Silmien alla aavistuksen poimuisuutta. Kapea alaleuka, jossa neljä 
hammasta. Taipumus näyttää kieltä. Hyvä runko ja raajat. Kaunis ylälinja ja häntä. Erinomainen, silkkinen 
karvapeite ja hyvät hapsut. Liikkuu reippaasti. 
 
 
AVO EH Nikoli’s Cashmere FI38007/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Narttumainen, sopivankokoinen, ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan sopusuhtainen. Hyvin kaunis ylälinja ja 
häntä. Rodunomainen, pieni pää. Hyvä kallon muoto. Oikea-asentoiset korvat. Ilmeikkäät silmät. Ahdas 
alaleuan hammaskaari, jossa hammaspuutos. Sopiva raajaluusto. Hyvät käpälät. Löysät kyynärpäät ja 
painuneet välikämmenet. Liikkuu sivulta ryhdikkäästi ja edestä epävakaasti. Kaunis karvapeite ja hyvä 
luonne. 
 
 
AVO ERI 2 Tashi-Gong Elysee FI32519/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kaunis, pieni narttu, joka ryhdikäs, tasapainoinen ja sopusuhtainen. Ihastuttava ylälinja ja kaunis häntä. 
Sievä, pieni pää, jossa tasainen kallo. Hyväasentoiset korvat. Ilmeikkäät, tummat silmät ja hyvä kuono-osa. 
Epätasainen hammasrivi. Erinomainen runko ja hyvä raajaluusto. Kaunis, silkkinen turkki. Liikkuu edestä 
epävakaasti, muuten hyvin. Kaunis kokonaiskuva. 



AVO ERI 1 SA VARA-SERT Tashi-Gong Fallen Angel FI32943/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kooltaan ja mittasuhteiltaan sopusuhtainen, ääriviivoiltaan hyvin kaunis narttu, jolla selvä sukupuolileima. 
Ihastuttava ylälinja ja hyvä häntä. Sievä, pieni nartun pää, jossa rodunomainen ilme. Priima pigmentti. 
Erinomainen raajaluusto ja hyvät käpälät. 2-vuotiaalla vielä kyynärpäissä löysyyttä ja rintakehä saa vielä 
täyttyä. Erinomainen turkki hapsuineen. Etuliikkeessä löysyyttä, liikkuu muuten hyvin. Kaunis kokonaisuus. 
 
 
AVO EH Tashi-Gong Victoria FI54076/16 
  
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Narttumainen ja sopivankokoinen. Luonteeltaan erinomainen. Rodunomainen pieni pää. Oikea-asentoiset 
korvat, sievät silmät ja hyvä ilme. Kapeat leuat ja väljä purenta. Toivoisin pidemmät ja viistommat lavat & 
voimakkaamman ylälinjan. Kaunis häntä. Hyvät takakulmat. Pohjavilla juuri lähtenyt, peitinkarvan laatu 
oikea. Liikkuu takaa ahtaasti, sivulta hyvin. 
 
 
VAL, nartut 
 
VAL ERI 1 SA  PN 1 NORD-SERT VSP Bendafeims Gentiana FI23829/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ihastuttava narttu. Se on sopivankokoinen, hyvin narttumainen ja sillä on erinomaiset ääriviivat. Pieni pää, 
jossa kaikki yksityiskohdat kohdallaan. Itämainen ilme. Kaunis ylälinja ja häntä. Hyvä runko ja luusto. 
Määrätietoiset, energiset liikkeet. Kaunis karvapeite hapsuineen. Hyvä temperamentti. 
 
 
VAL ERI 3 Dorona’s Bandora FI55440/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
3-vuotias ryhdikäs narttu, jolla hyvä pää ja purenta. Olkavarret saisivat olla aavistuksen pidemmät ja 
kyynärpäät tiiviimmät. Hyvä ylälinja ja häntä. Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Liikkuu ryhdikkäästi. Voisi 
liikkua edestä vakaammin. Erinomainen turkki hapsuineen. 
 
 
VAL ERI 4 Kiiramanna Time After Time FI40583/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivankokoinen ja narttumainen. Pieni pää, jossa hivenen kupolimainen kallo, mutta kauniit korvat ja silmät. 
Tasapurenta. Hieman kapea edestä ja takaa. Kaunis ylälinja ja häntä. Runko kesken kehityksen. Turkki 
vaihdossa. Liikkuu sivulta hyvin, edestä ja takaa hieman kapeasti. Kauniisti esitetty. 
 
 
VAL ERI 2 SA Vanessan Kheira FI49178/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvin narttumainen, terverakenteinen ja sopusuhtainen. Sievä, pieni pää. Kaunis ylälinja ja häntä. Hyvä 
runko. Kaunis raajaluusto. Erinomainen karvanlaatu ja hyvät hapsut. Liikkuu sivulta hyvin, takaa hivenen 
kapeasti. 
 
 
VET, nartut 
 
VET ERI 1 SA PN 2 NORD-VARASERT ROP-VET Mow-Zow Isa-Bella FI13863/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9,5-vuotias. Ihastuttava narttu, joka edelleen huippukunnossa. Viehättävä, pieni pää, jossa itämainen ilme. 
Kaunis ylälinja ja häntä. Erinomainen ”köli” ja rintakehän syvyys. Terve raajarakenne. Vaivattomat liikkeet. 
Upea näyttelykunto. Onnittelut omistajalle kauniista veteraanista. 
 
 
 



VET ERI 2 SA PN 3 Mow-Zow Lucky Lady FI54186/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ihastuttava veteraaninarttu, joka oikeankokoinen. Erinomaiset ääriviivat ja mittasuhteet. Kaunis pää. Ihanat 
korvat, silmät ja leuat. Erinomainen ”köli”, ryhti ja hyvä häntä. Kaunis raajaluusto. Punainen koira, jolla 
oikeanlainen, silkkinen karvapeite. Liikkuu hyvin. 
 
 
VET ERI 3 SA Toyway Tyttö Olettähti FIN59386/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
12-vuotias, narttumainen, sopivankokoinen ja oikeat ääriviivat omaava tiibetinspanieli. Ikä näkyy vain 
harmaantuneessa naamassa. Tyylikäs ryhti ja hyvä häntä. Kaunis tasapaino. Hyvä runko. Liikkuu hyvin 
ikäisekseen. 
 
 
KASVATTAJA 
 
KASV 1 KP ROP-KASV Tashi-Gong 
 
777. 784, 793, 794 
Erinomaisen kaunis ryhmä klassisia tiibetinspanieleita, jotka oikeankokoisia. Mittasuhteiltaan erinomaisia. 
Omaavat rodunomaiset tärkeät erityispiirteet. Onneksi olkoon kasvattajalle, joka kunnioittaa muinaisrodun 
tyyppiä ja olemusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


