
Helsinki 8.6.2019 Tuula Plathan 
 

PEN, nartut 

 

PEN 1 KP, ROP-PEN / Flying Carpet´s Witch Of Polar Night / 50818/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Sopusuhtainen, ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan tasapainoinen kaunis pentu. Sievä pieni pää, jossa 

puhutteleva ilme. Kaunis ylälinja ja häntä. Terve raajarakenne. Liikkuu ryhdikkäästi, vaivattomasti, edestä 

vielä hieman epävakaasti. Kaunis karvapeite. Erinomainen luonne. Oikein lupaava. 

 

JUN, urokset 

 

JUN ERI 1 / Celebdil´s Raphael / 39083/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Urosmainen. Komeassa turkissa esitetty juniori. Kaunis pieni pää, jossa rodunomainen ilme. Oikea purenta. 

Hyvä köli. Sopiva raajaluusto ja oikeanmalliset käpälät. Hyvä selkälinja ja häntä. Kyynärpäissä vielä löysyyttä 

ja etuliikkeet voisivat olla jämäkämmät. Takaliikkeet hyvät. Uros on hieman löysässä kunnossa tänään. 

Komea turkki hapsuineen. Liikkuu sivuilta oikein. 

 

NUO, urokset 

 

NUO ERI 1 / Toyway Shenandor / 55323/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Kookkaanpuoleinen, mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan rodunomainen. Oikeanmallinen pieni pää ja hyvä 

ilme. Sierainten tulisi olla avoimemmat. Hyvin kulmautunut edestä. Hyvä köli ja tiiviit kyynärpäät. Kaunis 

ylälinja ja häntä. Takaraajat aavistuksen pihdissä ja takaliikkeet saisi olla jämäkämmät. Komea turkki 

hapsuineen. Erinomainen luonne. 

 

AVO, urokset 

 

AVO ERI 1 / Cinodes Blue Ferrari / 52515/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Urosmainen, kokoonsa nähden sopusuhtainen pää. Hyvä kallo ja korvat. Alaleuka voisi olla hieman 

voimakkaampi. Tasapurenta. Kaunis ylälinja ja häntä. Löysähköt kyynärpäät, mikä näkyy liikkeissä. Hyvä 

polvi- ja kinnerkulmat. Kaunis turkki hapsuineen. 

 

  



AVO H / Cinodes Blue Soulmate / 11645/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Sopivankokoinen, ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan rodunomainen. Hieman kupolimainen kallo. Hyvät 

korvat. Silmät voisi olla aavistuksen tummemmat. Hieman kapea alaleuka ja hiukan vino alaleuan 

hammasrivi. Alapurenta. Sopiva raajaluusto. Löysähköt kyynärpäät. Kaunis ylälinja ja häntä. Reidet voisi olla 

hieman leveämmät. Hyvät kintereet. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvä karvapeite hapsuineen. 

 

VAL, urokset 

 

VAL ERI 1 / Cinodes Calypso / 52742/15 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

3 v. Urosmainen. Sopivan kokoinen pää, jossa oikea ilme. Hyvä etuosa. Tiiviit kyynärpäät ja vakaat 

etuliikkeet. Kaunis ylälinja ja häntä. Hyvä raajaluusto. Matala kinner. Hieman pitkä lanne, joka saa koiran 

näyttämään turhan pitkärunkoiselta. Kaunis turkki hapsuineen. Voisi liikkua energisemmin. Hyvä luonne. 

 

VET, urokset 

 

VET ERI 1 SA, PU1 VSP, VET-ROP / Down-Goblin Finalisti / 49406/10 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan rodunomainen. Ääriviivoiltaan kaunis veteraani. Kokoon nähden 

sopusuhtainen pieni pää. Oikea ilme. Hyvä purenta. Hampaita jo lähtenyt. Kaunis ylälinja ja häntä. Hyvä 

raajaluusto ja kulmaukset. Kaunis karvapeite hapsuineen. Liikkuu ryhdikkäästi. 

 

JUN, nartut 

 

JUN ERI 2 / Lilileian Beauty Has No Limit / 38816/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Sievä narttumainen juniori. Hyvä koko. Sopusuhtainen pää, jossa tipsun ilmeen kruunaa kauniit 

korvahapsut. Hyvä köli. Kaunis ryhti. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu hieman vielä epävakaasti edestä ja 

ahtaasti takaa, sivulta ryhdikkäästi. Kaunis karvapeite hapsuineen. 

 

 

JUN ERI 1 SA, PN4, VASERT / Shibazhan Ruelia /  44096/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

10 kk vanha narttumainen, ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan kaunis. Otsa voisi olla aavistuksen 

täyteläisempi, muuten sievä pää, jossa kaunis kallo, korvien asento ja oikea ilme. Erinomainen ylälinja ja 

häntä. Terve raajarakenne. Vaivattomat liikkeet. Kaunis turkki hapsuineen. 

 

  



JUN ERI 3 / Tuuling Point Aurelia / 33603/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Vielä voimakkaassa kehitysvaiheessa, mutta ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan kaunis juniori. Hyvä ryhti. 

Vakaa selkälinja. Hyvä lantio ja häntä. Silmissä hivenen pyöreyttä, muuten hyvä pää ja ilme. Sopusuhtainen 

raajaluusto hyvin kulmauksin. Runko vielä kapea ja kehittymätön. Hyvät sivuliikkeet, edestä ja takaa vielä 

kapeahko. Lupaava turkki hapsuineen. 

 

NUO, nartut 

 

NUO ERI 1 SA, PN2 SERT / Zhigatsey Malvina / 20385/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Hyvin narttumainen, mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan tasapainoinen. Pieni pää ja narttumainen ilme. 

Kaunis ylälinja. Kyynärpäät voisi olla tiiviimmät. Hyvä rintakehä. Erinomainen lantio ja häntä. Hyvä 

raajaluusto ja kulmaukset. Liikkuu ryhdikkäästi. Kaunis karvapeite. 

 

 

NUO EH 2 / Ziestan Wilmie / 53824/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Punainen narttu, joka kokoonsa nähden sopusuhtainen. Sievä pää. Purenta voisi olla tiiviimpi. Niukka 

eturinta. Kaunis ylälinja ja häntä. Hyvä raajaluusto. Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Kaunis 

karvapeite hapsuineen. Saisi liikkua vakaammin. Hyvä luonne. 

 

 

AVO, nartut 

 

AVO ERI 1 / Shibazhan Dahlia / 50386/14 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Sopivankokoinen, narttumainen, mittasuhteiltaan tyypikäs. Narttumainen, pieni pää, jossa hyvä kallo ja 

korvat. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja leuat leveämmät. Riittävä köli. Kyynärpäissä löysyyttä. Hieman 

taipuneet ranteet. Hyvä ylälinja ja häntä. Saisi liikkua energisemmin. Kaunis karvapeite. 

 

VAL, nartut 

 

VAL ERI 1 SA, PN1, ROP / Benevolos Elektra King / 24157/16 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Tiivisrakenteinen, erinomaisessa lihaskunnossa esitetty narttu. Narttumainen pieni pää. Häivähdys poimua 

silmien alla. Hyvä kuonon leveys ja purenta. Erinomainen ylälinja ja häntä, samoin luuston vahvuus. 

Täyteläinen rintakehä, oikein kulmautunut. Liikkuu ryhdikkäästi ja vapaasti. Kaunis karvapeite hapsuineen. 

 

  



VAL ERI 2 SA, PN3 / Mow-Zow Bon Bella / 13953/15 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

Narttumainen, sopusuhtainen, terverakenteinen. Kaunis nartun pää. Oikea ilme, siisti purenta. Riittävä köli. 

Hyvä raajaluusto ja tiiviit kyynärpäät. Erinomainen rintakehä. Jäntevä ylälinja. Hyvä luuston vahvuus. 

Kinnerkulmat voisi olla voimakkaammat. Liikkuu hyvin. Hyvänlaatuinen karvapeite. 

 

VET, nartut 

 

VET ERI 1 SA, VET-VSP / Ziestan Tacita / 12908/09 

 

Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 

10-vuotias, hyvässä kunnossa oleva veteraani. Narttumainen ilme. Hyvä rintakehä, raajaluusto ja 

kulmaukset. Lanneosa voisi olla hivenen lyhyempi. Liikkuu takaa ahtaasti, sivulta hyvin. Kaunis karvapeite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


