
Pieksämäki  rn  9.6.2018, Kristiina Ahlberg  
 
 
PEN, nartut 
 
PEK 1 /  Tipsn’drops Trix  / FI52891/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
8kk ikäinen, vielä hiem. Ilmavalta vaikuttava kookas narttupentu, kaunis kallo, erinom. kuono-osa, hyvä 
pigmentti. Hieman pitkä alaleuka, tahtoo näyttää hampaita. Hyvä kaula, hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset, 
sopiva luusto. Hiem. pitkä lanne, korkea kinner, kaunis häntä. Liikkuu hyvällä ryhdillä rodunomaisesti. 
Mukava luonne.  
 
 
JUN, urokset 
 
JUN H  / Cinodes Confetti  / FI34707/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
13kk voimakas maskuliininen juniori uros, jonka toivoisin aavist. pienemmäksi. Eritt. voimakas kookas pää, 
kookkaat pyöreät silmät, erinom. pigmentti. Erinomainen purenta, hieman turpea kuono. Hyvä kaula, eritt. 
voimakas luusto, erinom. runko, hyvät kulmaukset, hyvä häntä. Kauniisti hoidettu paksu turkki, joka saisi 
olla silkkisempi. Liikkuu tänään hiem. laiskasti. Mukava luonne.  
 
JUN ERI 1   /  Unelma Linnan Kullan Kimallus  /  FI18178/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Maskuliininen 16kk uros, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, erinom. pigmentti, purenta voisi olla 
tasaisempi, hyvä kaula, eturinta ja luusto. Hyvä runko, riittävät kulmaukset, kaunis häntä, hyvä laatuinen 
kaunis turkki. Liikkuu hiem. ahtaasti takaa, hyvin löysästi ja leveästi edestä. Mukava luonne.  
 
 
AVO, urokset 
 
AVO EVA  /  Cinodes Blue Pontiac   /  FI14234/14 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Maskuliininen kookas uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hieman kookas kallo-osa, kauniit silmät, hyvä 
pigmentti, erinom. purenta, hyvä kaula, erinom. eturinta, voimakas luusto, tuhti runko, hyvä luusto. 
Kauniisti hoidettu runsas turkki, kaunis häntä. Uros ei halua tänään ottaa raviaskelia, ottaa laukalle, ei voi 
arvostella liikkeitä.  
 
 
VAL, urokset 
 
VAL ERI 2  SA, PU 2 / Mow-Zow Ferdinand  / FI14595/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Maskuliininen hiem. korkearaajaiselta vaikuttava uros, eritt. kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja 
eturinta, hyvä luusto ja runko, hyvät kulmaukset, kaunis häntä. Eritt. kaunis silkkinen hyvin hoidettu turkki. 
Liikkuu rodunomaisesti, mutta liikkumista häiritsee pitkä korkea ruohikko.  



 
VAL EH  /  Qi Gong’s Flying Shaman  /  FI45350/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Maskuliininen mukavan kokoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä kallo-osa, hiem. pyöreät silmät, eritt. 
epätasainen hammasrivi, pitkä alaleuka. Hyvä luusto, riittävä eturinta, hyvät kulmaukset, hyvä häntä. 
Liikkuu hyvällä rytmillä rodunomaisesti. Näyttää mielellään hampaitaan.  
 
 
VAL ERI 1 SA, PU 1, VSP /  Tashi-Gong Handsome Harrison  /  FI15770/14 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Eritt. maskuliininen kookas uros, jolla oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, eturinta ja runko. 
Erinomaiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä ryhdillä rodunomaisesti. Mukava luonne. Kaunis hyvin hoidettu 
turkki.  
 
 
VET, urokset 
 
VET EH 1  /  Wartin-Kyis Gon-Po-Ter  / FIN39845/08 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
9 vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani uros, hyvä kallo-osa, otsapenger tulisi olla 
voimakkaampi, kauniit silmät, hyvä pigmentti. Hyvä kuono-osa ja kallo, eritt. järeä luusto, hyvä runko, pitkä 
lanne, riitt. takakulmaukset. Erittäin kaunis häntä, kauniisti hoidettu oikealaatuinen turkki. Hieman ilmavat 
korvat, tulisi liikkua ryhdikkäämmin, mutta askelpituus liikkeissä oikea, mukava luonne.  
 
 
 
 
JUN, nartut 
 
JUN ERI 1 SA, PN1, SERT, ROP   /  Mow-Zow Hulvaton Hulda   / FI41635/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
11kk:n ikäinen eritt. kaunis juniorinarttu, jolla hyvät mittasuhteet. Erinom. kallo ja kuono-osa, erinom. 
pigmentti. Erinom. kaula, hyvä runko, hyvät kulmaukset, kaunis häntä. Kauniisti hoidettu runsas turkki, 
liikkuu hyvällä ryhdillä rodunomaisesti. Eritt. kaunis lupaava alku.  
 
 
JUN EH  /  Saffron Samsara  /  FI41195/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Mukavan kokoinen feminiininen narttu, jolla oik. mittasuhteet, hyvä kallo, erinomainen pigmentti. 
Voimakas alaleuka tahtoo näyttää hampaita. Luusto voisi olla voimakkaampi. Hyvät takakulm. Kaunis häntä. 
Oikein hoidettu kaunis turkki. Liikkuu eritt. ahtaasti ja epävakaasti takaa, sivuliike ryhdikäs. Mukava luonne.  
 
 
 
 
 
 



JUN ERI 2 SA, PN 3  /  Tashi-Gong Fallen Angel   /  FI32943/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
14kk ikäinen feminiininen juoniori, jolla oikeat mittasuhteet, eritt. kaunis pää ja ilme, ikäisekseen hyvä 
runko, hyvä pigmentti, takakulm. voisi olla voimakkaammat. Kauniisti hoidettu turkki voisi olla silkkisempi, 
hyvä häntä. Liikkuu rodunomaisesti hyvällä askeleella. Mukava luonne.  
 
 
JUN EH 4 /  Tashi-Gong Fascination   /  FI32944/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
14kk feminiininen vielä kovin ilmavalta ja korkearaajaiselta vaikuttava. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula, 
eturinta riittävä, hiem. hento luusto, erinom. runko, takakulm. tulisi olla voimakkaammat, korkea kinner, 
hyvä häntä. Oik. laatuinen turkki, liikkuu hiem. epävakaasti edestä ja takaa, sivulta ok.  
 
 
JUN ERI 3   /  Tipsuntassun Be Mine  /  FI42923/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
10kk ikäinen voimakas juniori, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä kallo, kauniit silmät, jotka vuotavat runsaasti, 
erinom. pigmentti, näyttää mielellään hampaitaan. Hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät takakulm., kaunis 
häntä, kauniisti hoidettu partycolorturkki. Liikkuu hyvällä ryhdillä. Mukava luonne.  
 
 
 
NUO, nartut 
 
NUO ERI 2  SA, PN 4  /  Kiiramanna Time After Time   /  FI40583/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Lähes 2 vuotias feminiininen narttu, jolla oik. ittasuhteet. Eritt. kaunis pää ja ilme. Alaleuka voisi olla 
voimakkaampi, kaunis kaula, erinomainen runko. Kaunis hyvin hoidettu turkki. Liikkuu rodunomai. hyvällä 
askeleella. Hieno luonne.  
 
 
NUO ERI 3  /  Tashi-Gong Victoria   /  FI54076/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Feminiinien nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet, eritt. kaunis kallo, kauniit silmät, erinom. pigmentti, 
voimakas alaleuka, erinom. kaula, eturinta ja runko. Riittävät takakulmaukset, kaunis häntä. Kauniisti 
hoidettu turkki. Liikkuu rodunomaisesti.  
 
 
NUO ERI 1 SA, PN 2, VASERT /  Toyway Q-Ran-Kukka   /  FI10918/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Mukavan kokoinen nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kaunis kallo, hiem. pienet silmät. Purenta ok, 
hyvä kallo, hyvä luusto, erinom. kulmaukset. Paksu kaunis turkki voisi olla silkkisempi. Hyvä häntä. Liikkuu 
hyvällä askeleella rodunomaisesti.  
 
 
 



AVO, nartut  
 
AVO EH 3   /  Katimon Trudy    / FI37464/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
2v. feminiininen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Otsapenger tulisi olla voimakkaampi, eritt. suuret silmät, 
hyvä purenta, riitt. kaula, sopiva luusto. Erinom. runko, hyvät kulmaukset, kaunis häntä. Liikkuu 
rodunomaisesti, esiintyy ja esitetään kauniisti.  
 
 
AVO ERI 1   /  Mow-Zow Fazerina    / FI14598/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
2 ½  vuotias, eritt. feminiininen narttu. Kaunis pää ja ilme, erinom.  kaula ja eturinta ja luusto. Takakulm. 
voisi olla voimakkaampi. Kaunis häntä, hyvä runko. Liikkuu rodunomaisesti joskin kerien edestä. Mukava 
luonne.  
 
AVO ERI 2   /  Playpoint Lucky Penny   /  FI45447/15 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
2 ½ vuotias, kookas, hyvä kallo-osa, kauniit silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä 
kaula, eturinta, sopiva luusto. Vankka runko, hyvät takakulmaukset, hyvä häntä. Oikein hoidettu runsas 
turkki. Pigmentti tulisi olla voimakkaampi, mukava luonne.  
 
 
 
VAL, nartut  
 
VAL ERI 1 /  Mow-Zow Bob Bo-Nita  /  FI13954/15 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
3 vuotias. Feminiininen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinom. pigmentti. Hyvä kaula, 
eturinta, riittävä luusto, erinom.  runko, takakulm. tulisi olla huomattavasti voimakkaammat. Kaunis häntä, 
oik. laatuinen kaunis turkki. Suorasta takaosasta huolimatta liikkuu hyvällä askeleella.  
 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP-kasvattaja  / Mow-Zow  
 
287, 291, 300, 302  
Erittäin kaunis ja tasainen ryhmä rodunomaisia tiibetinspanieleita. Eritt. kauniit päät ja ilmeet, kauniit 
turkit. Hieno ryhmä tiibettiläisiä. Onnittelut !  
 
 
KASV 2 KP  /  Tashi-Gong   
 
289, 293, 294, 297  
Ryhmä tyylikkäitä tiibetinspanieleita. Kauniit päät ja ilmeet, oik. laatuiset turkit. Mukavat liikkeet, kaunis 
ryhmä aitoja tiibettiläisiä!  
 


