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PEN, Nartut 
 
PEK 1 KP ROP  / Dawana Queen Of Hearts For Suvijan / 41045/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä kokoinen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pään muoto, hyvät korvat ja silmät, miellyttävät silmät. Täyteläinen kuono. 
Lyhyt rintakehä. Hyvä eturinta, hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä pää. Hieman käyrät eturaajat. Liikkuu hyvin takaa, edestä 
vispaten, lyhyt sivuaskel. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
PEK 2 / Tib-Sak Raili / 32232/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, koko, riittävä luusto. Hyvä kallo-osa, pienet silmät. Kevyt kuono, hyvät korvat. Tasapainoinen ylälinja, 
hyvä häntä, riittävä rungon syvyys. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvin takaa ja edestä, hyvä 
sivuaskel. Vielä pentuturkissa, paikoin turkki takussa. 
 
 
JUN, Urokset 
 
JUN ERI 1 SA PN 4 / Unelma Linnan Kullan Kimallus / 18178/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet. Hyvä koko ja luusto. Hyvä pään muoto, hyvä asentoiset korvat. Tummat silmät. Hyvä kuonon pituus, 
hyvä purenta. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä. Riittävä rungon syvyys. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. 
Liikkuu takaa kapeasti, hyvä etuliike, liikkeessä voisi olla ryhdikkäämpi. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO ERI 1 SA PU 2 SERT / Linsdown Gregory Peck / 22886/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Selkeä sukupuolileima, voimakas piirteinen uroksen pää. Hyvät silmät ja korvat, hyvä 
kuonon pituus. Erinomainen purenta. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä. Hyvä eturinta, rungon syvyys. Hyvin 
kulmautunut. Hyvät etu- ja takaliikkeet, ryhdikäs sivuliikkeessä. Hyvä karvanlaatu. Hyvä hännän kanto liikkeestä 
 
 
NUO ERI 2 / Vuorenrinteen Harry / 29502/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, hyvä luusto ja koko. Voimakas piirteinen uroksen pää. Hyvät silmät ja korvat, vahva hyvänpituinen 
kuono. Viisi alaetuhammasta. Hyvä kaula ja selkä. Hieman pitkä lanne, tiiviskaarinen hyväasentoinen häntä, hyvä 
eturinta ja rungon syvyys. Hyvin kulmautunut. Liikkuu takaa hieman kapeasti, edestä löysästi. Liikkeessä hieman 
rytmitön. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
AVO, Urokset 
 
AVO EH / Chakiran Noah / 56429/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvänkokoinen ja hieman lyhyt runkoinen uros. Hyvä luusto, hyvä pään muoto. Riittävä otsapenger, pienet silmät, hyvät 
korvat. Hyvä kuonon leveys ja syvyys, hyvä purenta. Lyhyt kaula. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä. Kovin lyhyt 
rintakehä. Etuasentoiset lavat. Liikkuu edestä vispaten, takakapeasti. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
AVO ERI 3 / Kiiramanna Tutankhamon / 16417/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Selvä sukupuolileima. Kaunis ilmeinen pää. Hyvä kallon muoto, hyvä asentoiset 
korvat. Hyvät silmät, vahva kuono, hyvä purenta. Tasapainoinen ylälinja. Hyvä asentoinen matala kaarinen häntä. Hyvä 
rungon syvyys. Hyvin kulmautunut. Liikkuu tasapainoisesti. Liikkeessä saisi olla ryhdikkäämpi. 



AVO ERI 1 SA PU 3 / Vara sert / Tashi-Gong New Look / 50025/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva rakenteinen, mittasuhteiltaan oikea, selvä sukupuoli leima. Voimakas piirteinen pää. Hyvä asentoiset korvat, hyvät 
silmät. Voimakas otsapenger. Vahva kuono, hyvä purenta. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä eturinta. Hyvät raajat, liikkuu 
ryhdikkäästi. Kaunis karvapeite. 
 
 
AVO ERI 2 / Tor Oskan Ricardo / 52317/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, riittävä luusto. Selvä sukupuolileima. Kaunis ilmeinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Erinomainen 
purenta, tasainen hammasrivi. Hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä rungon syvyys. Riittävä eturinta. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Hyvät etu- ja takaliikkeet, liikkeessä voisi olla ryhdikkäämpi. Tänään kovin niukassa karvapeitteessä. 
 
 
AVO EH 4 / Vuorenrinteen Giorgio / 13184/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä koko. Hieman pyöreäkalloinen pää, hieman ala-asentoiset korvat, pienet silmät. 
Lyhyt kuononseutu, pitkä alaleuka ja väljä purenta. Tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä. Hyvä eturinta ja rungon syvyys. 
Hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin edestä, taka-askel jää sivuliikkeessä kovin lyhyeksi. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
VAL, Urokset 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 VSP / Kiiramanna Never Make You Cry / 11078/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto. Kaunis ilmeinen uroksen pää. Hyvä kallon muoto. Hyvät korvat, hyvät tummat 
silmät. Täyteläinen kuono, erinomainen purenta. Hyvä rungon syvyys ja muoto. Hyvä häntä. Hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvä sivuliike. Esiintyy ryhdikkäästi. 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN EH 3 / Kiranmays Joy Of My Life / 10387/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vielä kovin pentumainen, oikeali? narttu. Selvä sukupuolileima, hyvä luusto. Hyvä päänmuoto, tiukka alapurenta. Hyvät 
korvat, pyöreät silmät. Hyvä ylälinja ja häntä. Runko vielä kevyt ja matala. Riittävästi kulmautunut. Liikkuu kovin lyhyellä 
taka-askeleella. Tänään kovin niukassa karvapeitteessä. 
 
 
JUN ERI 2 / Tib-Sak Pirjo / 27298/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vielä pentumainen. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kevyt luusto. Selvä sukupuolileima. Hyvä päänmuoto ja koko, pienet 
silmät, hyvät korvat, hyvä kuono, pieni kirsu. Tasapainoinen ylälinja. Hyvä häntä. Runko vielä kevyt. Riittävästi 
kulmautunut. Liikkeessä takakapeasti, liikkuu hieman ryhditön. 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 3 Vara sert / Vuorenrinteen Mariella / 15221/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvän kokoinen, riittävä luusto. Kaunisilmeinen pää, hyvät korvat, pienet silmät. Pitkä 
alaleuka, väljä alapurenta. Hyvä ylälinja ja häntä. Riittävä runko, hyvin kulmautunut. Liikkuu hieman epäyhtenäisesti 
edestä ja takaa. Hyvä karvanlaatu. Ryhdikäs sivuliike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUO, Nartut 
 
NUO H / Kiiramanna Lasalle / 40873/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Pieni hieman matala narttu, hyvä rungon pituus. Riittävä luusto. Hyvä pään muoto. Hyvä asentoiset korvat, pienet silmät. 
Hyvä kuonon pituus, vino purenta, näyttää mielellään kieltä. Lyhyt kaula, yläselkä ja häntä, kevyt runko, lyhyt rintakehä. 
Riittävästi kulmautunut. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Kovin ryhditön sivuliike. 
 
 
NUO ERI 1 SA PN 4 / Kiiramanna Time After Time / 40583/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto. Hyvän kokoinen. Hyvä kallonmuoto. Hyvät korvat, pienet silmät. Erinomainen 
purenta, tasainen hammasrivi. Vahva kuono, hyvä ylälinja ja häntä. Hyvä rungon syvyys. Hyvin kulmautunut. Liikkeessä 
tasapainoinen edestä ja takaa, hieman ryhditön sivuliike. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
NUO ERI 2 / Tib-Sak Malla / 40199/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvän kokoinen luusto. Kaunis ilmeinen pää, hyvät korvat, pienet silmät, vahva kuono, 
erinomainen purenta, tasainen hammasrivi. Ryhdikäs ylälinja, hyvä häntä, hyvä runko. Hyvin kulmautunut, liikkuu 
tasapainoisesti ja ryhdikkäästi. 
 
 
NUO EH 3 / Vuorenrinteen Hawa / 29504/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, hyvä luusto. Selvä sukupuolileima. Hyvän kokoinen hieman pyöreähkö pää. Hyvät korvat, pienet 
silmät, kapea kuono, pieni kirsu, kevyt alaleuka, neljä etuhammasta. Hyvä ylälinja ja häntä, hyvä rungon syvyys. Hyvin 
kulmautunut, liikkuu hyvin edestä, takaa kapeasti. Hieman lyhyt sivuliike. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO EH 3 / Mow-Zow Golden Girl / 13737/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja koko, sopiva luusto. Hyvä pään muoto, hyvät korvat ja silmät. Lyhyt kuonon selkä, pitkä alaleuka, 
väljä alapurenta, kaunis hammasrivi. Riittävä kaula, hyvä häntä ja selkä, hyvä runko. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut, 
kapeat etuliikkeet, ulkokierteiset etukäpälät, mikä vaikuttaa etuliikkeisiin. Hyvä karvanlaatu. Kovin lyhyt sivuaskel. 
 
 
AVO ERI 2 / Mäntykartanon Q-Poppana / 35762/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, hyvä koko, vahva luusto. Voimakas piirteinen pää, kaunis ilme, hyvät korvat ja silmät, väljä 
alapurenta, tasainen hammasrivi. Hyvä ylälinja, hyvä häntä, hyvä rungon syvyys. Hieman vispaavat etuliikkeet, ryhditön 
sivuliike. Hyvä karvapeite ja hyvä karvanlaatu. 
 
 
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP / Toyway Leight Vi-Vian / 18688/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto. Selvä sukupuolileima. Kaunis ilmeinen nartun pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä 
purenta, hyvä ylälinja ja häntä. Sopiva eturinta ja rungon syvyys. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erinomaisesti takaa, 
ryhdikäs sivuliike. Karva ei parhaassa kunnossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAL, Nartut 
 
VAL ERI 1 SA PN 2 / Mow-Zow Bon Bo-Nita / 13954/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko ja luusto. Kaunis ilmeinen nartun pää, hyvät korvat ja silmät, hyvä kuono, poimu 
kuonossa hieman häiritsee ilmettä. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä, hyvä runko. Hyvin kulmautunut, tasapainoiset etu- 
ja takaliike, riittävä sivuliike, voisi esiintyä ryhdikkäämmin. Kaunis karvapeite. 
 
 
VET, Nartut 
 
VET ERI 1 SA VET ROP / Cirkit Simba’s Kiera / 61560/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
9,5 v erinomaisessa kunnossa. Hyvät mittasuhteet koko ja luusto. Selvä sukupuolileima. Pää jo hieman kuivunut. Hyvät 
korvat ja silmät. Hyvä kuono. Erinomainen purenta, hyväkuntoiset hampaat. Hyvä ylälinja, liikkuu hyvin edestä ja takaa, 
sivuaskeleessa hieman jäykkyyttä. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP / Vuorenrinteen 
 
Kolme yhdistelmää, kaksi urosta, kaksi narttua. Selvät sukupuoli erot. Hyvät mittasuhteet, hyvät luustot. Päissä hieman 
eroavaisuuksia. Hyvät ylälinjat ja hännät. Liikkuvat tasapainoisesti. Hyvät karvapeitteet. 


