
Raasepori 9.7.2017  Liimatainen Jussi 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN ERI 1 SA PU 2 SERT /  Flying Carpet’s Hands Off My Mercedes / FI50458/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman kookas mutta erinomainen mallinen uros, hieno pään malli ja koko. Leveä alaleuka, hyvät silmät ja korvat. 
Ryhdikäs kaula ja suora selkä. Hyvä rungon vahvuus. Eturinta saa kehittyä, hyvä takaosa ja oikein asettunut häntä. 
Liikkuu tehokkaasti hyvällä ryhdillä. 
 
 
JUN ERI 2 SA PU 3 / Vara-sert / Saffron Prosper / FI38985/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaisen kokoinen uros, hyvät mittasuhteet. Hyvä kuono-osa, hieman pyöristynyt kallo. Korvat voisi olla asettuneet 
korkeammalle. Hyvä kaula ja ylälinja. Lupaava eturinta ja rungon vahvuus. Hyvä taka-osa ja hännän kiinnitys. Kaunis 
silkkinen karva. Erinomaiset liikkeet. 
 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO EH 1 / Onnentassun Huugo-Herra / FI11537/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunis ilmeinen melko voimakas pää. Alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Hyvä rintakehä mutta eturinta saisi olla selvempi. Jyrkkä lantio, hännän kiinnitys saisi olla korkeammalla. 
Erinomainen karva. Takaliike saisi olla vakaampi. Tänään ei tahdo liikkua. 
 
 
 
VAL, Urokset 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 VSP / Lilileian Keeper For Life 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman kookas mutta erinomainen tyyppiä. Hyvät mittasuhteet. Kaunis ilmeinen pää. Alaleuka saisi olla vahvempi. 
Tyylikäs kaula ja ylälinja. Vankka runko. Eturinta saisi olla selvempi. Hyvä takaosa ja häntä. Kaunis karva. Hyvä 
askelpituus. Erinomainen ryhti. 
 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN ERI 2 SA / Benevolos Vesper Lynd / FI24160/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunis ilmeinen pää. Erinomaiset korvat, alaleuka saisi olla leveämpi. Erinomainen 
kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvät raajat. Erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys. Niukka mutta 
hyvä laatuinen turkki. Erinomainen sivuliike. Hieman löysä edestä. 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 2 SERT / Flying Carpet’s Miracles Of Autumn 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet, todella hieno pää ja ilme, tummat pienet silmät. Ryhdikäs kaula. Erinomainen eturinta ja 
rungon vahvuus. Takaosa voisi olla kulmautuneempi ja hännän kiinnitys korkeampi. Hyvä karva tulossa. Liikkuu 
ryhdikkäästi. Takaliike voisi olla tehokkaampi. 
 
 
 
 
 
 



JUN EH 3 / Mei Dan Tuk Tuk / FI45950/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivan kokoinen, melko pitkä runkoinen. Hyvät korvat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja alaleuka vahvempi. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän malli mutta eturinta saa kehittyä. Turhan pitkä lanne. Hyvä leveä takaosa ja oikea 
hännän kiinnitys. Hienot sivuliikkeet. 
 
 
JUN EH 4 / Tashi-Gong With Xaramae / FI54073/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvän kokoinen pentumainen narttu. Kaunis ilmeinen lupaava pää. Lyhyt ryhdikäs kaula. Köyristää selkää. Hyvä 
rintakehän malli. Lupaava eturinta. Hyvät takakulmat mutta turhan jyrkkä lantio. Liikkuu epävakaasti edestä, saisi pitää 
ylälinjansa paremmin. 
 
 
JUN EH / Ziestan Qiana / FI51632/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivan kokoinen ja hyvän mallinen narttu. Kaunis pään malli, pienet tummat silmät. Hyvä kaula, selkä saisi olla 
suorempi. Riittävä rintakehän vahvuus, eturinta saa kehittyä. Jyrkkä lantio, matala hännän kiinnitys. Niukka mutta hyvä 
laatuinen karva. Saisi liikkua ryhdikkäämmin. 
 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 2 / Onnentassun Isabella / FI13477/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo, oikein asettuneet korvat. Hieman pyöreät silmät. Alaleuka voisi olla 
vahvempi. Erinomainen kaula ja etuosa, selkä saisi olla suorempi. Hyvä eturinta ja runko, jyrkkä lantio. Hännän kiinnitys 
voisi olla korkeammalla, voisi olla ryhdikkäämpi liikkeessä, hieman epävakaa edestä. 
 
 
NUO ERI 1 SA PN 3 Vara-sert / Qi Gong’s Bewitched / FI12910/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaisen rakentunut kookkaan puoleinen narttu. Kaunis pään malli, alaleuka voisi olla vahvempi. Ryhdikäs kaula ja 
suora selkä. Erinomaisen rintakehän malli, eturinta voisi olla selvempi. Hyvä takaosa, korkealle kiinnittynyt häntä. Kaunis 
karva. Ryhdikkäät sivuliikkeet, hieman kapea edestä. 
 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO EH 3 / Cinodes Chantal Celina / FI13771/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hieman kookas narttu. Hyvä pään malli, hieman pyöreät silmät. Lyhyt kaula, selkä saisi olla suorempi. Hyvä rintakehä, 
eturinta saisi olla selvempi. Hyvät takakulmat mutta turhan jyrkkä lantio. Hännän kiinnitys saisi olla korkeammalla. Hyvä 
ryhti, takaliike saisi olla tehokkaampi. 
 
 
AVO ERI 2 SA / Lilileian Limited Edition / FI41579/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ihana koko ja mittasuhteet. Kaunis muotoinen pää, hyvät silmät, alaleuka saisi olla vahvempi. Ryhdikäs kaula ja suora 
selkä. Erinomainen eturinta ja runko. Kauniisti kannettu häntä. Kaunis silkkinen karva. Liikkuu ryhdikkäästi, hieman 
painuu edestä. 
 
 
 
 
 
 
 



AVO ERI 1 SA PN 4 / Mow-Zow Sa-V-Anni / FI45985/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvän kokoinen vankkarunkoinen narttu. Hyvä kallo ja kauniit silmät. Alaleuka voisi olla leveämpi, ryhdikäs kaula. 
Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä takaosa ja oikein asettunut häntä. Vankka luusto. Hyvä karva. Tasapainoiset 
ryhdikkäät liikkeet. 
 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL ERI 1 SA PN 1 ROP / Ziestan Laqueta / FI19673/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tyypiltään, kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, todella kaunis pään malli ja ilme. Alaleuka voisi olla leveämpi ja 
hampaita olla enempi. Hyvin kaunis niska ja ylälinja. Hyvä vankka runko, eturinta voisi olla selvempi. Erinomainen 
takaosa ja kaunis häntä, hyvä karva. Liikkuu kauniilla ryhdillä. 
 


