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PEN, nartut 
 
PEN 1 KP ROP-PENTU Queeneela’s Aida FI55248/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Lupaava nartun pää, oikea ilme, oikea purenta. 
Riittävän leveä alaleuka. Hieman etuasentoinen lapa. Ikäisekseen hyvä runko. Riittävästi kulmautunut. Vielä 
hieman takakorkea. Hieman korkeakaarinen häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Ihastuttava luonne. 
 
 
JUN, urokset 
 
JUN ERI 2 Hoswin Made In Heaven FI16935/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luustonvahvuus. Ei parhaassa turkissa tänään. Vahva uroksen pää. Oikea ilme, ei 
aivan täydellinen purenta. Riittävä alaleuka. Ikäisekseen hyvä eturinta. Hieman lyhyt rintalasta, muuten hyvä 
runko. Tasapainoisesti kulmautunut, hieman tiukka häntä. Liikkuu hieman etumatalasti, muuten hvyällä 
askelpituudella. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
JUN EH 4 Hoswin Unique Hero FI50237/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva uros, joka mittasuhteiltaan voisi olla lyhyempi. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Vahva uroksen pää. 
Hieman tasainen kallo-osa, oikea ilme. Hieno purenta ja oikea alaleuka. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. 
Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta selkä saa vielä vakiintua. Hyvä häntä. Hyvä turkki ja luonne. 
 
 
JUN ERI 1 Kiiramanna Trumpet Boy FI38271/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Alaleuka voisi olla leveämpi, 
purenta ok. Riittävä eturinta ja rungon vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman litteä häntä. Liikkuu 
hieman lyhyellä askeleella takaa, muuten hyvä askelpituus. Oikea karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. 
Hyvä luonne. 
 
 
JUN ERI 3 Tor Oskan Unto-Eevertti FI50060/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva uros, joka mittasuhteiltaan ei saa olla yhtään pidempi. Sopiva luuston vahvuus. Hyvä pää, kauniit 
korvat. Purenta ei aivan täydellinen, alaleuka voisi olla leveämpi. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Selkä saa vakiintua. Hyvä turkki ja luonne. 
 
 
NUO, urokset 
 
NUO ERI 2 Hoswin Piece Of Heaven FI16936/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon nähden sopiva luusto. Voimakas kallo-osa, hieman lyhyt kuono-osa. 
Purenta ok, mutta alaleuka saisi olla leveämpi. Hyvä eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut edestä ja 
takaa. Liikkuu sivulta hyvällä askelpituudella, edestä hieman leveästi. Hyvä turkki ja luonne. 
 
 
 
 
 



NUO ERI 1 Tashi-Gong Marlon FI53714/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva uros, joka mittasuhteiltaan voisi olla hieman lyhyempi. Kokoon sopiva luusto. Hieman tasainen kallo-
osa, leveä kuono-osa. Purenta ok. Hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sivulta hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki ja luonne. 
 
 
AVO, urokset 
 
AVO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP Hoswin Hot And Spicy FI48009/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Vahva uros, hyvät mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä uroksen pää. Purenta ei aivan täydellinen, 
riittävä alaleuan leveys. Hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 
hieman kapeasti takaa, sivulta hyvällä askelpituudella. Kaunis häntäplyymi, muuten ei täydessä turkissa 
tänään. Hyvä luonne. 
 
 
AVO ERI 2 Rina-Cza’s Aloha Indiana FI47364/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luustonvahvuus. Hieman litteä kallo-osa, muuten hyvä pää. Purenta ei aivan 
täydellinen. Kaunis kaula. Hyvä eturinta ja runko. Liikkuu edestä hieman löysästi, sivulta hyvä askelpituus. 
Hyvä häntä ja turkinlaatu. Hyvä luonne. 
 
 
AVO EH 3 Ziestan Charmant Chen FI53833/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kookas uros, joka voisi olla mittasuhteiltaan lyhyempi. Vahva luusto. Vahva uroksen pää, oikea ilme, lähes 
oikea purenta. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman tiukka häntä. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella. Hyvä luonne. 
 
 
VET, urokset 
 
VET ERI 4 Milarzin De-Niro FIN32835/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tänään karvattomuudesta johtuen korkearaajaisen vaikutelman antava, hienossa kunnossa oleva 11 vuotta 
vanha herra. Hyvä luuston vahvuus. Hieman kuivunut pää, mutta oikea ilme. Kaunis kaula. Eturinta ja runko 
saisivat olla täyteläisemmät. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu vielä keveällä askeleella. Kaunis häntä. 
Reipas luonne. 
 
 
VET ERI 3 Misschiefin Anshu Anbu  FIN50054/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hienossa kunnossa oleva lähes 12-vuotias veteraani. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hieman litteä kallo-osa ja 
pyöreähköt silmät, muuten hyvä pää. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu vielä 
kevyellä askeleella. Hyvä turkinlaatu ja luonne. 
 
 
VET ERI 1 SA PU 2 VARA-SERT VSP-VET Nanaza Alvin FI34028/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva luusto. Ikäisekseen hyvässä kunnossa. Hyvä pää ja ilme. Hieman 
pitkä alaleuka, kevyehköt korvat. Kaunis kaula. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 
vielä kevyesti hyvällä askelpituudella. Hyvä turkki ja luonne. 
 
 
 



VET ERI 2 SA PU 3 Tiridoll’s Nougat FIN43188/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hienossa kunnossa oleva 11-vuotias vahva(?) vanha herra, jolla hyvä koko ja luuston vahvuus. Hieman 
kuivunut kallo-osa, muuten hyvä pää ja ilme. Hyvä alaleuka. Riittävä eturinta ja hyvä runko. Hieman pitkä 
lanneosa. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvällä askelpituudella. 
Hyvä turkki ja luonne. 
 
 
JUN, nartut 
 
JUN ERI 1 SA PN 2 VARA-SERT Chamimelon FI47549/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lupaava nuori neiti, jolla hyvä koko, mittasuhteet ja luustonvahvuus. Feminiininen pää, oikea ilme. Purenta 
ok. Hieman pitkä alaleuka, kaunis kaula. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. 
Liikkuu vetävällä askeleella ja oikealla asenteella. Hyvä häntä, oikea turkinlaatu. 
 
 
JUN ERI Kiiramanna Gonna Get This FI29508/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Karvattomuudesta johtuen antaa tänään hieman kevytrunkoisen 
vaikutelman. Hyvä pää ja ilme. Ei aivan täydellinen purenta. Kaunis kaula. Eturinta ja runko saa vielä täyttyä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä häntä, oikea karvanlaatu. 
 
 
JUN ERI 4 Qoontip’s Hellehattu FI44998/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok. Alaleuka saisi olla leveämpi. Eturinta ja runko saa 
täyteläistyä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sivulta hyvällä askelpituudella. Hyvä 
turkinlaatu, häntä ja luonne. 
 
 
JUN EH Revonhännän Kornelia FI38137/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteiltaan ei saa olla yhtään pidempi. Kokoon sopiva luusto. Hyvä pää ja ilme, mutta 
alaleuka saisi olla pidempi ja kuono täyteläisempi. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Hieman pitkä 
lanneosa. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu sivulta hyvin, mutta edesta astuu ristiin. Hyvä häntä, 
turkinlaatu ja luonne. 
 
 
JUN ERI 3 Shibazhan Ruellia FI44096/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luuston vahvuus. Hieman litteä kallo-osa, muuten oikea ilme. Hieman 
pitkä alaleuka, purenta ok. Kaunis kaula. Eturinta ja runko saa vielä täyteläistyä. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja oikealla asenteella. Oikea karvanlaatu, ei täydessä turkissa. 
Hyvä luonne. 
 
 
JUN EH Tib-Zugan Ingrid Estelle FI44380/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mutta mittasuhteiltaan ei saa olla yhtään pidempi. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Tällä 
hetkellä tasapurenta. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Voisi kantaa häntänsä paremmin. Hieman laskeva 
lantio. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä turkinlaatu ja luonne. 
 
 
 
 



JUN ERI 2 SA PN 4 Tuuling Point Aurelia FI33603/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lupaava narttu, joka ei tänään valitettavasti täydessä turkissa. Kauniit ääriviivat, hyvät mittasuhteet ja 
luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok. Kaunis kaulankaari. Hyvä eturinta, runko saa vielä 
täyteläistyä. Hieman litteä häntä. Liikkuu edestä löysästi, takaa hyvällä askelpituudella. 
 
 
NUO, nartut 
 
NUO ERI 1 SA Revonhännän Jica-Rilla FI48797/17 
 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luustonvahvuus. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok, alaleuka voisi olla leveämpi. 
Kaunis kaula. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Tiukka häntä. Liikkuu hieman 
kapeasti takaa, sivulta hyvällä askelpituudella. Turkki ei parhaimmillaan tänään. Hyvä luonne. 
 
 
NUO ERI 2 Revonhännän Jinga-Tinga FI48796/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hieman litteä kallo-osa, muuten hyvä pää, ilme ja purenta. 
Riittävä eturinta ja runko. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoisesti kulmautunut. Paimenkoukku hännässä. 
Liikkuu tänään etumatalasti, mutta riittävällä askelpituudella. Hyvä turkki ja luonne. 
 
 
NUO EH 3 Tib-Zugan Wilhelmiina FI19023/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mutta mittasuhteiltaan ei saa olla yhtään pidempi. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Voimakas 
kallo-osa, muuten hyvä pää.  Hieman alhaalle kiinnittyneet korvat. Purenta ok. Kaunis kaula. Hyvä eturinta, 
lyhyt rintalasta. Runko saa täyteläistyä. Tasapainoisesti kulmautunut. Litteä häntä. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella. Ei parhaassa turkissa tänään. 
 
 
AVO, nartut 
 
AVO ERI 3 Lehtikummun Key To My Dream FI54186/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Vahvakalloinen pää, mutta oikea ilme. Purenta ok, alaleuka 
voisi olla leveämpi. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Hieman etuasentoinen lapa, muuten hyvät kulmaukset. 
Hieman litteä häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä turkinlaatu ja luonne. 
 
 
AVO EH 4 Revonhännän Fergie FI59331/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme, mutta hieman pitkä ja kapea alaleuka, muuten 
purenta ok. Kirsu ja pigmentti voisi olla tummempi. Hieman ilmavat korvat. Hyvä eturinta ja runko. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu takaa kapeasti, sivulta hyvin. Oikea karvanlaatu. Hyvä luonne. 
 
 
AVO ERI 2 Revonhännän Yes-Honey FI40827/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok, alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä 
eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu sivulta hyvin, edestä astuu ristiin. Tiukka häntä. Turkki 
ei parhaimmillaan. Hyvä luonne. 
 
 
 
 
 



AVO ERI 1 SA PN 1 SERT FI MVA ROP Tashi-Gong Star Of Mine FI17275/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ihastuttava narttu, jolla hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Purenta ei aivan 
täydellinen. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu vetävällä askeleella. Hyvä häntä. 
Oikea karvanlaatu. Hyvä luonne. 
 
 
AVO EH Tähtisillan Bjan Karan Moon FI33871/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hieman litteä kallo-osa ja kuono-osa voisi olla täyteläisempi. 
Purenta ok. Hyvä eturinta, vahva runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu löysästi edestä, takaa hyvällä 
askelpituudella. Hyvä häntä. Oikea karvanlaatu. Hyvä luonne. 
 
 
VAL, nartut 
 
VAL ERI 1 SA PN 3 Mow-Zow Bon Bella FI13953/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ihastuttava narttu, jolla hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Hieman pitkä alaleuka. 
Hyvä eturinta, rungon vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman leveästi edestä, hyvällä 
askelpituudella takaa. Turkinlaatu ja häntä. 
 
 
VET, nartut 
 
VET ERI 2 Misschiefin Abhiprithi FIN500055/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvässä kunnossa esitetty vanha rouva, jolla hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Pää jo hieman kuivunut, 
mutta oikea ilme. Hieman pitkä alaleuka. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu vielä 
kevyesti. Hyvä häntä. Turkki ei parhaimmillaan. Hyvä luonne. 
 
 
VET ERI 1 SA ROP-VET Misschiefin Bzanba Namba FIN61244/082 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hienossa kunnossa oleva vanha rouva, jolla hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Ihastuttava vanhan 
rouvan pää ja ilme. Kaunis kaula. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman 
kapeasti takaa, mutta hyvällä askelpituudella takaa. Hyvä häntä, turkki ja luonne. 
 
 
VET ERI 3 Revonhännän Hilima FIN20506/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvässä kunnossa oleva vanha narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja rungon vahvuus. Hyvä vanhan rouvan pää 
ja ilme. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Turkki ei parhaimmillaan. Voisi kantaa 
häntäänsä paremmin. Hyvä luonne. 
 
 
KASVATTAJA 
 
KASV 2 KP Hoswin 
 
487, 488, 491, 493 
3 eri yhdistelmää. Vahvoja uroksia, joilla oikea rotutyyppi. Mittasuhteisiin kannattaa kiinnittää jatkossa 
huomiota. Hyvät päät ja ilmeet ja rodunomainen olemus. Onnea kasvattajalle jatkoon. 
 
 
 
 



KASV 1 KP ROP-KASV Revonhännän 
 
503, 507, 512, 519 
4 eri yhdistelmää. Vahvoja narttuja, joilla oika rotutyyppi. Hyvät päät ja ilmeet ja oikea rodunomainen olemus. 
Onnea jatkoon kasvattajalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


