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Urokset 

JUN 

JUN ERI 2 SA / Camu-Li’s San Mojito SE59094/2015 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä                                                                                               

Hyvin kehittynyt nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis ilme, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi. Hyvä kaula. Riittävät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä 
hännän kiinnitys ja takaosa. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Selkä vielä pehmeä liikkeessä. Lupaava 
turkki. Miellyttävä luonne.  

JUN ERI 1 SA, PU 4 VASERT, JV-16 / Flying Carpet’s Bang  Confetti FI10800/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

 Erinomaiset mittasuhteet omaava vankkaluustoinen uros, jolla maskuliininen pää. Kaunis ilme. 
Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Erinomainen kaula. Erinomainen rintakehä ja lavat. Hyvä hännän 
kiinnitys, sekä kinner- että polvikulmia voisi olla enemmän. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta, edestä 
hieman löysästi, lupaava turkki, erinomainen luonne.  

JUN EH 4 / Lilileian International Honor FI21740/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä                                                                                           

Hieman ilmavan vaikutelman antava uros, jonka silmät tulisi olla mantelinmuotoisemmat ja 
kuono-osa täyteläisempi. Hyvä kaula. Kapea rintakehä. Eturaajat kääntyvät liikaa ulospäin. Hieman 
alhainen hännän kiinnitys. Riittävät takakulmaukset. Hyvä turkki, mukava luonne. Liikkuu hyvin 
takaa ja sivulta, edestä hyvin löysästi. 

JUN ERI 3 / Mow-Zow Ferdinand FI14595/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Tyylikäs uros, jolla maskuliininen pää. Silmät voisivat olla mantelinmuotoisemmat ja kuono-osa 
täyteläisempi. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Rintakehän tulee täyttyä ja eturinta vahvistua. Kauniit 
tassut. Hieno häntä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin kaikelta osiltaan. Pöydällä tarvitsee vielä 
harjoitusta. 

JUN H / Qi Gong’s Witchcraft FI12906/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Ilmavan vaikutelman antava  kehitysvaiheessa oleva uros, jolla korvat turhan korkealla. Silmät 
tulisi olla paremman muotoiset ja kuono-osa täyteläisempi. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Rintakehän 
tulee vielä kehittyä. Hyvä häntä. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu takaa ahtaasti. Selkä pehmeä 
liikkeessä ja etuliike hyvin holtiton. Mukava luonne, mutta tarvitsee kehätottumusta.  

 



 

 

NUO 

NUO ERI 1 SA / Belegerea Aragom FI36942/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä         

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla kaunis pää ja ilme. Kaunis kuono-osa, alaleuka voisi olla 
täyteläisempi, kaunis kaula, riittävät lavat. Rintakehän ja eturinnan tulee vielä kehittyä. Kauniit 
tassut. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä häntä. Riittävät takakulmaukset. Turkki ei tänään ihan priima 
näyttelykunnossa. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Miellyttävä luonne.  

AVO 

AVO ERI 1 SA / Mic Mac Going To Run Free FI13126/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä    

Hieman narttumaisen vaikutelman antava uros, jonka silmät voisivat olla paremman malliset ja 
kuono-osa täyteläisempi. Hyvä kaula ja lavat. Hyvä rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä häntä ja hännän 
kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Mukava luonne.  

VAL ERI 4 SA / Tashi-Gong Eminem FI56208/14 

Suhtautumien tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä kaula, 
lavat ja rintakehä. Hienot tassut. Kaunis häntä. Erinomainen takaosa. Erinomaisessa kunnossa 
oleva näyttelyturkki. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan. Hyvä temperamentti.  

VAL ERI 2 SA, PU 2, SERT, FI MVA, VARACA / Black Jax Forbidden Paradoxal NO46240/11 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava uros, jonka kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, lavat ja 
rintakehä. Kauniit tassut. Selkälinja voisi olla suorempi. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Turkki 
kauniissa näyttelykunnossa. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Voisi kantaa päänsä hieman 
ryhdikkäämmin liikkeessä.  

VAL EH / Dedicated To The Time Is Flying FI29810/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyväluustoinen uros. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula. Hyvät lavat ja rintakehä. 
Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Hännän kaari saisi olla kauniimpi, liikkeessä ryhti 
parempi. Turkki ei tänään näyttelykunnossa.  

 

 

 

 



VAL ERI / Kiiramanna Felipe FI45243/12 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Vankkaluustoinen ja – runkoinen uros, jolla maskuliininen pää. Silmät voisivat olla kauniimman 
malliset ja kuono-osa täyteläisempi. Hyvä kaula. Erinomaiset lavat ja rintakehä. Erinomainen häntä 
ja takaosa. Turkki kauniissa näyttelykunnossa tänään. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan mutta antaa 
liikkeessä hieman matalan vaikutelman. Erinomainen temperamentti.  

VAL ERI / Kiiramanna Never Make You Cry FI11078/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Vankkaluustoinen uros, jonka kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, lavat ja rintakehä. 
Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Kauniissa turkissa. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, 
edestä hieman löysästi. Voisi kantaa päänsä paremmin liikkeessä. Mukava luonne. 

VAL ERI 1 SA, PU 1, CACIB, VSP, V-16 / Lilileian Keeper For Life FI46491/12 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, hyväluustoinen uros, jolla erittäin kaunis ilme. Alaleuka voisi 
olla voimakkaampi. Erinomainen kaula, lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Erinomaiset 
hännänkiinnitys ja takaosa. Kauniissa näyttelykunnossa. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan, 
edestä hieman löysästi. Mukava luonne.  

VAL EH / Qi Gong’s Flying Shaman FI45350/13 

Hyvät mittasuhteet omaava hieman feminiininen uros, jonka kuono-osa tulisi olla täyteläisempi. 
Turhan pitkä alapurenta. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Eturinta ja rintakehä tulisi olla 
kehittyneemmät. Hyvä häntä. Riittävät takakulmat. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, edestä hieman 
löysästi. Tulisi kantaa päänsä ryhdikkäämmin liikkeessä.  

VAL ERI 3 SA / Saffron Zidane FI53733/11 

Suhtautuminen tuomariin:  Käsiteltävissä 

Vankkarunkoinen uros, jonka silmät voisivat olla paremman muotoiset ja kuono-osa täyteläisempi. 
Hyvä kaula ja lavat. Eturinta tulisi olla vahvempi. Kauniit tassut. Hyvä häntä. Hyvä takaosa. Turkki 
hyvässä näyttelykunnossa tänään. Liikkuu takaa ja sivulta kauniilla, ryhdikkäällä askeleella, edestä 
hieman löysästi. Hieno temperamentti.  

VAL ERI / Shibazhan Kentia FI44606/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, jolla kaunisilmeinen pää. Kaunis kaula. Hyvät lavat. 
Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Hieman pitkä lanneosa. Turkki ei 
tänään ihan priima näyttelykunnossa. Liikkuu kauniilla askeleella takaa ja sivulta, edestä hieman 
löysästi. 

 

 

 



VAL EH / Vanamon Val-Domir FI24370/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Vankkarunkoinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla kaunis ilme. Alaleuka voisi olla 
voimakkaampi. Riittävä kaula. Hyvät lavat, rintakehä voisi olla täyteläisempi. Kauniit tassut. Hyvä 
häntä. Riittävät takakulmat. Turkki hyvässä näyttelykunnossa. Sekä etu- että takaliike tulisi olla 
huomattavasti tehokkaampi ja häntä paremmalla kaarrella liikkeessä. Mukava luonne.  

VET 

VET ERI 1 SA, PU 3, VET-VSP, VV-16 / Misschiefin Anshu Anbu FIN50054/07 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaisessa kunnossa oleva uros, jonka kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Kaunis kaula, 
hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä häntä, hieno takaosa. Turkki erinomaisessa kunnossa. 
Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan hienolla ryhdillä.  

VET ERI 2, SA / Olazza Milord FIN46556/04 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, jonka kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä 
kaula, lavat ja rintakehä. Hyvä häntä ja takaosa. Turkki kauniissa näyttelykunnossa. Liikkuu hyvin 
mutta saisi olla tänään hieman vauhdikkaammalla päällä. Mukava temperamentti.  

Nartut 

JUN 

JUN ERI 2 SA / Bhu Laen’s Cassia FI53493/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava tyylikäs narttu, jolla erittäin kaunis ilme ja kuono-osa. Alaleuka voisi 
olla hieman voimakkaampi. Kaunis kaula. Hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen 
hännän kiinnitys ja kaunis hännän kaari. Takakulmat voisivat olla voimakkaammat. Lupaava turkki. 
Liikkuu kauniisti, joskin takapotku voisi olla hieman tehokkaampi. Erinomainen temperamentti. 

JUN ERI / Divine Intervention By Scandal Chic NO31144/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis ilme, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä 
kaula, lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen hännän kiinnitys. Hyvät takakulmat. Hieman 
pitkä lanneosa. Lupaava turkki. Liikkuu kauniilla tehokkaalla askeleella. Voisi kantaa päänsä 
paremmin liikkeessä. Mukava luonne.  

JUN ERI / Dorona’s Bandora FI55440/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä ilme. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula. 
Hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu 
hyvin kaikilta osin tehokkaalla askeleella. Mukava luonne.  



JUN ERI 4 SA / Flying Carpet’s Give Me Confetti FI10803/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla kaunis ilme. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä 
kaula. Hyvät lavat. Rintakehä ja etuosa voisivat olla paremmin kiinnittyneet. Kauniit tassut. Hyvä 
häntä, hännän kiinnitys ja takaosa. Lupaava turkki. Liikkuu hyvin kaikilta osin tehokkaalla 
askeleella. Mukava luonne. 

JUN ERI 3 SA / Lilileian Limited Edition FI41579/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava feminiininen narttu, jolla kaunis ilme. Alaleuka tulisi olla 
huomattavasti vahvempi. Erinomainen kaula. Hyvät lavat. Rintakehä ja eturinta tarvitsee vielä 
kehittyä. Kauniit tassut. Erinomainen hännän kiinnitys. Takakulmia saisi olla enemmän. Liikkuu 
hyvin kaikilta osiltaan kauniilla askeleella. Mukava luonne. 

JUN ERI / Lilileian Viva La Diva FI21741/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava feminiininen narttu, jolla erittäin kaunis ilme. Hyvä kuono-osa. Kaunis 
kaula. Lavat tulisi olla viistommat. Eturinta ja rintakehä tulee vielä kehittyä. Hyvä hännän kiinnitys. 
Takakulmia tulisi olla enemmän. Lupaava turkki. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan hyvällä 
temperamentilla.  

JUN ERI / Miliisin Hannah- Kiiramannah FI53508/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava kaunis ilmeinen narttu, jonka kuono-osa voisi olla täyteläisempi. 
Kaunis kaula. Hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen hännän kiinnitys. Hyvät 
takakulmat. Hyvä turkki, joka tänään hieman puutteellinen. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, edestä 
hieman löysästi. Voisi kantaa päänsä paremmin liikkeessä. Mukava luonne.  

JUN ERI 1 SA, PN 3, SERT, JV-16 / Mow-Zow Fazerina FI14598/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, hieman pulskassa kunnossa oleva narttu, jolla kaunisilmeinen 
pää. Hyvä kuono-osa. Kauniit korvahapsut. Hyvä kaula ja lavat. Hyvä eturinta ikäisekseen. Kauniit 
tassut. Hieman pitkä lanneosa. Erinomainen hännän kiinnitys. Hyvä takaosa. Ihastuttava turkki. 
Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan hyvällä askeleella. Selkälinjan tulee vakiintua vielä. Mukava luonne.  

JUN ERI / Mow-Zow Golden Girl FI13737/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis ilme. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä 
kaula. Lavat tulisi olla viistommat ja eturinta huomattavasti kehittyneempi. Takakulmia voisi olla 
enemmän. Ihastuttava turkki. Liikkuu takaa hyvin, edestä löysästi. Sivuliike voisi hieman 
tehokkaampi. Mukava luonne. Seistessä muodostaa erittäin kauniin kuvan.  

 



JUN H / Pikestar’s Baruntse FI18783/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Ilmavan vaikutelman antava narttu, jolla mukava ilme. Hyvä kaula. Riittävät lavat. Eturinnan tulee 
kehittyä vielä. Hieman alhainen hännän kiinnitys. Takakulmia tulisi olla huomattavasti enemmän. 
Turkki ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Liikkeen tulisi olla huomattavasti tehokkaampi, 
häntä turhan korkealla kannettuna liikkeessä. Tarvitsee aikaa. Mukava luonne. 

JUN ERI / Qi Gong’s Bewitched FI12910/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis ilme. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä 
kaula. Riittävät lavat ja rintakehä. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, 
edestä hieman löysästi. Liikkuu kauniilla tehokkaalla askeleella silloin kun malttaa. Mukava luonne. 

JUN EH / Qi Gong’s Crypted Code FI12088/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hieman ilmavan vaikutelman antava narttu, jolla voisi olla kauniimpi ilme ja täyteläisempi kuono-
osa. Hyvä kaula. Riittävät lavat ja rintakehä. Hännän kiinnitys voisi olla parempi ja takakulmauksia 
enemmän. Lupaava turkki. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, etuaskel vielä hieman löysä ja tulisi 
kantaa päänsä paremmin liikkeessä. Mukava luonne. 

JUN ERI / Toyway Natali FI41545/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava feminiininen narttu, jolla kaunis ilme, kuono-osa voisi täyteläisempi. 
Hyvä kaula, lavat ja rintakehä. Hyvä hännän kiinnitys. Takaosa voisi olla paremmin kulmautunut. 
Lupaava turkki. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, edestä hieman löysästi. Hännän kiinnitys voisi olla 
tiukempi. Mukava luonne.  

JUN ERI / Xaramae Dirty Little Secret FI23211/16 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Vankka luustoinen ja -runkoinen narttu. Kaunisilmeinen pää, joka antaa hieman urosmaisen 
vaikutelman. Riittävä kaula. Hyvät lavat. Riittävä eturinta. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Tosi 
muhkea turkki tänään. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, hieman löysä edestä. Tulisi kantaa päänsä 
paremmin liikkeessä. Mukava luonne.  

NUO 

NUO ERI 1 SA / Zhigatsey Klarissa FI34448/15 

Suhtautumine tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis ilme, kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä 
kaula. Riittävät lavat ja rintakehä. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin 
kaikilta osin mukavalla askeleella. Hyvä luonne.  

 



AVO 

AVO ERI 2 SA / Benevolos Twinkle Star / FI10094/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Hieman turhan korkealle asettuneet korvat. Alaleuka 
saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula, lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hieno häntä. Riittävät 
takakulmat. Turkkia voisi olla hieman enemmän. Liikkuu kauniilla tehokkaalla askeleella, selkälinja 
voisi olla hieman vakaampi. Mukava luonne.  

AVO ERI 1 SA PN 4, VASERT, VARACA / Black Jax Inevitable Destiny NO35928/13 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs narttu. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. 
Erinomaiset lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen häntä ja takaosa. Turkki voisi olla 
runsaammassa näyttelykunnossa. Liikkuu erittäin hyvin kauniilla askeleella kaikilta osiltaan. 
Erinomainen luonne. 

AVO EH / Mow-Zow Bon Bella FI13953/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunisilmeinen pää, alaleuka voisi olla hieman 
voimakkaampi. Riittävät lavat. Eturintaa tulisi olla enemmän. Kauniit tassut, hyvä hännän kiinnitys. 
Takakulmia tulisi olla huomattavasti enemmän. Antaa hieman takakorkean vaikutelman. Kaunis 
turkki. Liikkuu hyvin edestä mutta takaliike saisi olla tehokkaampi. 

AVO ERI 3 SA / Mow-Zow Bon Bo-Nita FI13954/15 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Vankkaluustoinen narttu, jolla erittäin kaunisilmeinen pää. Kaunis kaula. Hyvät lavat. Rintakehä 
voisi olla täyteläisempi. Erinomainen hännän kiinnitys. Hyvät takakulmat. Erinomainen turkki. 
Ihastuttava luonne. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osin tehokkaalla askeleella. 

AVO EH 4 / Sippans Keep My Lovesong Starshine FI13767/13 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kiva ilme. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula ja 
lavat. Riittävä eturinta. Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys. Takakulmat tulisi olla huomattavasti 
voimakkaammat. Turkki ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Liikkuu hyvällä askeleella kaikilta 
osiltaan. Mukava luonne. 

AVO EH / Vanamon Va-Nilla FI14371/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Vankkarunkoinen narttu, jonka pää antaa hieman urosmaisen vaikutelman. Hyvä kaula, lavat ja 
rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin mutta antaa 
hieman raskaan vaikutelman tänään. Tulisi kantaa päänsä paremmin liikkeessä. Mukava luonne.         

 



VAL 

VAL ERI / Shibazhan Gentiana FI50383/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava, tyylikäs narttu, jolla kaunis feminiininen pää. Kaunis kaula. 
Hyvät lavat. Eturinta voisi olla täyteläisempi. Kauniit tassut. Hyvä häntä ja takaosa. Hyvässä 
turkissa. Liikkuu kauniisti takaa ja sivulta, etuaskel voisi olla tehokkaampi ja voisi kantaa päätä 
paremmin liikkeessä.  

VAL ERI 1 SA, PN 1, CACIB, ROP, V-16 / Tashi-Gong Essence FI56211/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Tyylikäs, ihastuttavat mittasuhteet omaava narttu, jolla ihastuttava pää kaikilta osiltaan. 
Erinomainen kaula ja lavat. Rintakehä ja eturinta voisivat olla hieman kehittyneemmät. Kauniit 
tassut. Hyvä häntä. Erinomaiset takakulmaukset. Turkki kauniissa näyttelykunnossa. Liikkuu 
erittäin kauniilla tehokkaalla askeleella kaikilta osiltaan. Hyvä ryhti ja temperamentti. 

VAL ERI / Black Jax’s Parfait Chic NO44196/12 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava vankka narttu, jolla erittäin feminiininen kaunisilmeinen pää. 
Hyvä kaula. Erinomaiset lavat ja eturinta. Hienot tassut. Hyvä häntä. Erinomainen takaosa. Turkki 
ok kunnossa. Liikkuu kauniisti kaikilta osiltaan. Mukava luonne.  

VAL ERI / Cinodes Japonica FI55093/10 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava, tyylikäs narttu, jonka silmät voisivat olla paremman muotoiset. Hyvä 
kuono-osa. Hyvä kaula. Riittävät lavat ja rintakehä. Hyvä hännän kiinnitys. Takakulmat voisivat olla 
voimakkaammat. Liikkuu hyvin takaa ja sivusta, edestä hieman löysästi. Mukava luonne. 

VAL ERI / Mow-Zow Lucky Lady FI54186/10 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis ilme. Alaleuka voisi olla voimakkaampi ja kuono-
osa täyteläisempi. Hyvä kaula. Riittävät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja 
häntä. Takakulmat voisivat olla enemmän. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, edestä hieman löysästi. 
Mukava temperamentti. 

VAL ERI 3 SA / Mow-Zow Xelmiina FI43748/13 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava, hieman takakorkean vaikutelman antava narttu jonka silmät voisivat 
olla kauniimman malliset ja kuono-osa hieman täyteläisempi. Hyvä kaula. Riittävät lavat ja 
eturinta. Hyvä häntä. Takakulmauksia tulisi olla huomattavasti enemmän. Liikkuu hyvin kaikilta 
osiltaan, joskin takaliike voisi olla hieman tehokkaampi. Mukava luonne. 

 



VAL ERI / Mow-Zow Zeppe-Lin FI25832/14 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava feminiininen narttu, jolla kaunisilmeinen feminiininen pää. Hyvä kaula, 
lavat ja rintakehä, kauniit tassut. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Riittävät takakulmat. Kaunis 
turkki. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan, voisi kantaa päänsä liikkeessä hieman paremmin. Seistessä 
muodostaa kauniin siluetin. Mukava luonne. 

VAL ERI / Niiländer Guerlain FI56220/12 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jonka pää antaa hieman urosmaisen vaikutelman. 
Erinomainen kaula. Hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Erinomainen häntä ja takaosa. Hieman 
pitkä lanneosa. Hyvä turkki. Liikkuu erittäin hyvin kaikilta osiltaan, voisi kantaa päänsä paremmin 
liikkeessä. Mukava luonne.  

VAL ERI / Olazza Milady FI34126/11 

Suhtautumine  tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava tyylikäs narttu, jonka silmät voisivat olla kauniimman malliset ja 
kuono-osa hieman täyteläisempi. Hyvä kaula, lavat ja eturinta. Hyvät tassut. Erinomainen häntä, 
hännän kiinnitys ja takaosa. Turkkia voisi olla hieman runsaammin. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan 
hyvällä askeleella. Mukava luonne. 

VAL ERI 2 SA / Olazza Tzarina FI40154/13 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla sievä pää, koskin kirsupigmentti voisi olla voimakkaampi. 
Hyvä kaula, lavat ja eturinta. Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys. Turkki ei tänään ihan 
priimakunnossa. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan hyvällä askeleella. Silloin kun malttaa. Mukava 
temperamentti.  

VAL ERI / Qi Gong’s Flying Witch FI45352/13 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Vankkarunkoinen narttu. Hyvä pää, joskin kirsupigmentti voisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula. 
Hyvät lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys, häntä ja takaosa. Liikkuu erittäin 
kauniilla tehokkaalla askeleella takaa ja sivulta, etuliike turhan vatkaava. Erinomainen 
temperamentti.  

VAL ERI / Tor Oskan Milleena FI39471/12 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja alaleuka vahvempi. 
Hyvä kaula. Riittävät lavat. Rintakehä voisi olla syvempi. Kauniit tassut. Hännänkaari voisi olla 
parempi. Liikkuu kauniisti hyvällä askeleella kaikilta osiltaan. Mukava luonne. 

 

 



VAL ERI 4 SA / Tuuling Ris Rosalinda FI4230712 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jonka silmät voisivat olla kauniimman muotoiset, muuten hyvä 
pää. Hyvä kaula, lavat ja eturinta. Hyvä häntä, riittävät takakulmat. Kauniit tassut. Hyvä häntä. 
Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan. Mukava luonne.  

VET 

VET ERI 3 / Bellezza’s Koh-I-Noor FIN42901/05 

Erinomaisessa kunnossa oleva vankka narttu, jonka kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. 
Hyvä kaula, lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä hännän kiinnitys ja takaosa. Hyvä turkki. Liikkuu 
hyvin kaikilta osiltaan. Mukava luonne. 

VET ERI 2 SA / Toyway Cri-Sanna FIN51948/05 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Hyvät mittasuhteet omaava, kauniissa kunnossa oleva veteraani, jolla kaunisilmeinen pää. Hyvä 
kaula, lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Takakulmia voisi olla 
enemmän. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan kauniilla askeleella. Mukava luonne. 

VET ERI 1 SA, PN 2, VET-ROP, VV-16 / Tuuling Ris Elene FIN56760/07 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

Erinomaisessa kunnossa oleva tyylikäs narttu, jolla erittäin kaunis ilme, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi. Kaunis kaula. Erinomaiset lavat ja rintakehä. Kauniit tassut. Hieno häntä, hyvät 
takakulmat. Erinomaisessa näyttelykunnossa. Liikkuu erittäin kauniilla kaikilta osiltaan kauniilla 
askeleella. Hännänkaari voisi olla näyttävämpi. Ihana temperamentti. 

KASV 

KASV 1 KP / Mow-Zow 

Yhtenäinen ryhmä tyylikkäitä hyväturkkisia koiria, joilla erinomaiset rungot ja luustot. Kaikilla 
erittäin kauniit päät ja ilmeet kaikilta osiltaan. Liikkuvat erittäin kauniilla askeleella ja hyvällä 
ryhdillä. Hienot luonteet.  

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


