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PEN, Urokset 
 
PEN 1 KP ROP  / Suvijan Aristoteles / FI18530/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
7 kk, vankkarunkoinen, hyvin kehittynyt urospentu. Hyvä kallo ja korvat. Voimakas alapurenta ja alahampaat saisi olla 
tasaisemmassa rivissä. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula. Tiiviisti kiertynyt häntä. Hyvä rungon vahvuus. Hyvät 
kulmaukset. Kevyt liikunta. Esiintyy hyvin. 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN EH 2 / Cinodes Blue Barony / FI45030/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
13 kk, hyvin kehittynyt, vielä hieman kevytrunkoinen nuori uros. Vahva kallo, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. 
5 alaetuhammasta. Tummat silmät. Oikea asentoiset korvat. Vielä kapea edestä ja rintakehä saa kehittyä. Hyvä häntä ja 
takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin takaa, edestä vielä kapeasti. 
 
 
JUN ERI 1 SA PU 4 SERT / Tashi-Gong Voodoo / FI54072/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 kk, ryhdikäs nuori uros, erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä pään malli, voimakas alapurenta. Riittävän täyteläinen 
kuono-osa. Kauniit tummat silmät. Hyvä ilme, erinomaiset korvat. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Sopiva raajaluusto. 
Hyvä takaosa ja häntä. Oikealaatuinen karvapeite. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO ERI 2 / Chamiilon’s It’s A Winner / FI55984/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
18 kk, tyypiltään erinomainen aavistuksen pitkä runkoinen nuori uros. Hyvä kallo, voimakas alapurenta, taipumus näyttää 
alahampaita. Oikean muotoiset tummat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula. Riittävä eturinta, vielä matala rintakehä. Hyvä 
luusto ja käpälät. Oikea karvan laatu, hyvä häntä. Liikkuu hyvin, aavistuksen matala raajainen. 
 
 
NUO ERI 1 / Cinodes Calypso / FI52742/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea nuori uros. Hyvä kallo, hyvä leuan leveys, hieman kuonovekkejä. Kauniit 
silmät. Oikea-asentoinen kaula, eturinta ja rintakehä saavat vielä kehittyä. Hyvä häntä ja raajaluusto. Oikea karvanlaatu. 
Liikkuu reippaasti ja kantaa itsensä hyvin. Iloinen luonne. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO ERI 1 SA Vara-sert / Olazza Mii-Mikko / FI45796/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tyypiltään erinomainen, hieman pitkä runkoinen uros. Hyvä kallo. Riittävän täyteläinen kuono-osa, hyvä alaleuka, 
aavistuksen pyöreät silmät. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Pitkä lanneosa. Hyvä raajaluusto. Käpälät voisivat olla 
soikeammat. Liikkuu ryhdikkäästi. Asennetta ja itseluottamusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAL, Urokset 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 VSP / Tashi-Gong Handsome Harrison / FI15770/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Näyttävä, ryhdikäs uros, erittäin hyvä pään suhteessa runkoon. Syvä ja leveä alapurenta, 5 alaetuhammasta. Tummat 
silmät. Hyvät korvat, erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Erinomainen eturinta, hyvä runko. Hyvä karvapeite. Hienot 
käpäläkarvat. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja ryhdikkäästi. 
 
 
VET, Urokset 
 
VET ERI 3 / Down-Goblin Fernando / FIN12034/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 v. Tyypiltään erinomainen tasapainoinen veteraani, oikeat mittasuhteet. Hyvä kallo, hieman laskeva kuono-osa. Hyvä 
alaleuka, hampaita puuttuu. Hyvä kaula ja häntä. Erinomainen eturinta ja runko. Oikean malliset käpälät. Hyvä karva. 
Itsetietoinen käytös. 
 
 
VET ERI 2 SA PU 2 VET ROP / Misschiefin Anshu Anbu / FIN50054/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 v. Ryhdikäs ja maskuliininen veteraani, jolla erinomainen rungon ääriviivat. Vahva kallo. Hyvä kuono-osa, tummat 
aavistuksen pyöreät silmät. Hyvä pigmentti. Erinomainen eturinta. Hyvä luusto, oikean malliset käpälät. Kaunis 
karvapeite. Erinomaiset liikkeet ja asenne. 
 
 
VET ERI 2 SA PU 3 / Olazza Milord / FIN46556/04 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tänään 13 v syntymäpäivinään viettävä ryhdikäs veteraani. Erittäin hyvän pään malli. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. 
Kauniit tummat silmät. Hyvä ilme. Oikea-asentoiset korvat. Upea eturinta. Hyvä runko ja raajaluusto ja kulmaukset. 
Erinomainen karva. Iloinen ja ryhdikäs esiintyminen. 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN ERI 2 / Benevolos Miss Moneypenny / FI24158/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
17 kk, erinomainen liikkuva, ryhdikäs nuori narttu, hyvä kallo. Riittävän täyteläinen kuono-osa, alaleuka voisi olla hieman 
leveämpi, 4 alaetuhammasta. Tummat silmät, hyvät korvat, erinomainen kaula, hyvä eturinta ja riittävä runko. Hyvä 
luusto, käpälät, hienot käpäläkarvat. Hieman leveät etuliikkeet. 
 
 
JUN ERI 3 / Flying Carpet’s Miracles Of Autumn / FI50454/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
11 kk, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis narttumainen pää, erittäin hyvä purenta. Hyvä kuono-osa ja alaleuka. 
Kauniit silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula, ikäisekseen hieno eturinta ja riittävä rungon vahvuus. Polvikulma saisi olla 
selvempi ja kinner hieman matalampi. Hyvä karvapeite. Hyvä liikunta. 
 
 
JUN ERI 4 / Shibazhan Mentha / FI52851/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 kk, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Vielä hieman kapea ja pyöristynyt kallo-osa. Riittävä alaleuan vahvuus. 
Hieman pienet tummat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula. Vielä niukka eturinta. Riittävä rintakehä. Polvikulmaus saisi olla 
selvempi. Oikea karvanlaatu. Vielä ulkokierteiset etukäpälät. Ryhdikäs liikunta.  
 
 
 
 
 
 
 



JUN EH / Smooth Tail’s Maya The Bee / FI10396/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
11 kk, raajakas nuori narttu joka antaa vielä kovin ilmavan vaikutelman. Hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla hieman 
täyteläisempi, tummat silmät. Hyvä kaula, vielä kovin niukka eturinta ja kevyt runko. Hieman matala hännänkiinnitys. 
Riittävästi kulmautunut. Kevyt raajaluusto. Oikea karvanlaatu. Etuliikkeet saavat vakiintua. 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 3 Vara-sert / Tashi-Gong With Xaramae / FI54073/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
11 kk, tyypiltään erinomainen ryhdikäs nuori narttu, jolla kauniit rungon ääriviivat. Erinomainen pään malli, täyteläinen 
kuono-osa ja vahva hieno alaleuka, 4 alaetuhammasta. Ihastuttava ilme. Oikea asentoinen kaula, hyvä ylälinja. 
Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Hyvä luusto. Kauniit sivuliikkeet, takaa vielä hieman kapeat. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 1 SA PN 2 SERT / Benevolos Elektra King / FI24157/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
17 kk, ryhdikäs erittäin rodunomainen hyvin kehittynyt nuori narttu. Hyvä pään malli. Vahva kuono-osa ja alaleuka. 
Kauniit tummat silmät. Hyvä kaulan pituus, hyvä ylälinja ja häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä raajaluusto. Oikea 
karvanlaatu. Tasapainoiset ja yhdensuuntaiset liikkeet. 
 
 
NUO ERI 2 SA / Cinodes True Treasure / FI56712/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
22 kk, kaunis narttumainen kokonaisuus. Erittäin hyvä pään malli. Hyvä leveä alaleuka. Silmät voisivat olla aavistuksen 
tummemmat. Rodunomainen ilme. Erinomainen ylälinja. Oikea-asentoiset raajat. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karva. 
Liikkuu hyvin erinomaisella asenteella. 
 
 
NUO ERI 3 / Hapsukorvan Ciara / FI52842/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
22 kk, iloinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis ilmeinen nartun pää. Hyvä vahva alaleuka. Hyvä kaula. Vielä 
hieman löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Hieman pehmeä karvapeite. Liikkuu hyvin, mutta 
selässä vielä pehmeyttä. Tarvitsee hieman kehätottumista. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI 3 / Bellezza’s Aina Ilona / FI25578/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vankkarunkoinen, ryhdikäs narttu, joka liikkuu reippaasti ja kantaa itsensä hyvin. Vahva kallo, hyvä alaleuka. Tummat 
silmät. Kirsupigmentti voisi olla hieman syvempi. Kaunis kaula, hyvä eturinta ja runko. Vankka luusto, hyvät kulmaukset. 
Aavistuksen pehmeä karvapeite. 
 
 
AVO ERI 2 SA / Benevolos Evening Star / FI10093/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman raajakkaan ja ilmavan vaikutelman antava narttu, jolla hyvä ryhti ja asenne. Hyvä kallo, kuono-osa voisi olla 
hieman täyteläisempi ja alaleuka leveämpi, 4 alaetuhammasta. Hyvät silmät ja ilme. Riittävä eturinta. Hieman kevyt 
runko. Hyvät käpälät. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin sivulta, takaa kapeasti. 
 
 
AVO EH / Cinodes Candy Bling / FI43742/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman matalaraajaisen ja pitkärunkoisen vaikutelman antava narttu. Hyvä kallo. Leveä alaleuka, taipumus näyttää 
alahampaita. Kauniit tummat silmät, hyvät korvat. Kovin kapeat edestä. Hyvä häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu kapeasti 
takaa ja astuu edestä ristiin. Esiintyy hyvin. 
 



AVO ERI 4 / Cinodes Ceremony Song / FI54359/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kaunis linjainen, narttumainen kokonaisuus. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pään malli. Erinomainen alaleuka, 5 
alaetuhammasta. Hyvä ilme. Hyvä kaulan pituus. Oikea ylälinja ja häntä. Hyvä eturinta. Oikea karvanlaatu. Kevyt 
rodunomainen liikunta. 
 
 
AVO ERI 1 SA PN 1 ROP / Mow-Zow Bon Bella / FI13953/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttumainen kokonaisuus. Kaunisilmeinen pää, upea vahva alaleuka. 
Täyteläinen kuono-osa. Hyvä ylälinja. Aavistuksen niuhkat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Kaunis karvapeite. Liikkuu 
ryhdikkäästi. 
 
 
AVO ERI / Olazza Maritza / FI45795/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tyypiltään erinomainen narttu, joka ei ole tänään parhaassa karvassa. Hyvä kallo. Riittävä alaleuka. Pyöreät, hieman 
vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat. Oikea aseentoinen kaula. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Sopusuhtainen 
raajaluusto. Liikkuu hyvin. 
 
 
AVO EH / Sippans Keep My Love Song Starshine / FI13767/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman ilmavan vaikutelman antava narttu, joka tänään esitetään kovin niukassa karvassa. Hyvä kallo, hieman pitkä 
alaleuka, joka saisi olla leveämpi. Riittävän tummat silmät. Hyvät korvat. Korvissa kauniit korvakarvat, vaikka muualta 
rungosta karva puuttuu. Hyvin kulmaukset. Reippaat liikkeet. 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL ERI 4 / Katimon Tasha / FI39001/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tiivisrunkoinen narttumainen kokonaisuus. Hyvä pään malli, täyteläinen kuono-osa. Hyvä alaleuka. Tummat silmät. Hyvä 
kaula ja eturinta. Sopusuhtainen luusto, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin. Turhan pitkä karvapeite joka häiritsee hieman 
ääriviivoja. Oikea asenne. 
 
 
VAL ERI 1 SA PN 4 / Mow-Zow Xelmiina / FI43748/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vankka narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas kallo. Vahva kuono-osa, leveä alaleuka. Aavistuksen pyöreät silmät. 
Hieman matala korvien kiinnitys. Vahva kaula. Erinomainen eturinta, tilava runko, vankka luusto. Hyvä karvanlaatu. 
Yhdensuuntaiset liikkeet. 
 
 
VAL ERI 3 / Tinkerbell / FI37495/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Erittäin hyvä pään malli. Hieno leveä alaleuka. Riittävän tummat silmät, 
hyvä ilme. Hyvä kaula ja eturinta. Oikea asentoiset raajat, hyvät käpälät. Liikkuu hyvin sivulta, takaa hieman kapeasti. 
 
 
VAL ERI 2 SA / Zhigatsey Klarissa / FI34448/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs ja sopusuhtainen hyvin narttumainen kokonaisuus. Sievä pää, hieman pitkä ja kapea alaleuka. Voimakas 
alapurenta. Hyvät korvat, tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikein kulmautunut, hyvä luustoiset raajat. Erinomaiset 
käpälät ja käpäläkarvat. Oikean laatuinen hieman niukka karvapeite. Liikkuu hyvin. 
 
 
 
 



VET, Nartut 
 
VET ERI 2 SA / Shibazhan Cattleya / FIN47747/05 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
12 v erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Reipas ja hyväkuntoinen vanha rouva. Narttumainen pää, kuono-osa ja 
hieman kuivunut ja hampaat lähteneet. Hyvä ilme, erinomaiset korvat ja korva karvat. Hyvä ylälinja ja häntä. 
Erinomainen runko ja raajat. Vielä kevyet ja ryhdikkäät liikkeet. Karvapeite jo hieman pehmeä. 
 
 
VET ERI 1 SA VET VSP / ZIestan Tacita / FI12908/09 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lähes 9 v, melko kookas, ryhdikäs veteraani. Hyvä kallo. Erinomainen täyteläinen kuono-osa. Hieno leveä alaleuka. 
Tummat silmät. Hyvin kulmautuneet raajat, vankka luusto, hyvä runko ja karvapeite. Reippaat liikkeet. Itsevarma käytös. 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP / Cinodes 
 
4 eri yhdistelmää, erinomaiset tyypit ja mittasuhteet. Hyvin selvät sukupuolileimat, kauniit ilmeet. Oikeat karvanlaadut. 
Reippaat liikkeet. Kaikilla oikea tipsuasenne. 
 


