
 
Tampere kv 5.5.2019, Markku Mähönen 
 
 
PEN, urokset 
 
PEN 1 KP VSP-PENTU Hoswin Unique Hero FI50237/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
8 kk:n ikäinen. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen sukupuolileima. Oikeanmallinen pää. Vahva kuono-osa. 
Hyvänmuotoinen kallo. Sopiva kaulanpituus. Erittäin lupaava eturinta ja runko. Hyvät kulmaukset ja 
eturaajat. Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. Liikkuu hyvällä askeleella. Yläviivassa vielä hieman pyöreyttä 
liikkeen aikana. Lupaava karvapeite. Miellyttävä käytös. 
 
 
PEN, nartut 
 
PEN 1 KP ROP-PENTU Chamimelon FI46549/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Erinomainen sukupuolileima. Hyvänmallinen pää. Riittävän vahva kuono-
osa. Hyvä alaleuka. Tummat silmät. Erinomainen kaulanpituus. Erittäin hyvä eturinta. Sopiva runko. Hyvä 
hännänkiinnitys ja sen kaari. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Oikeanmalliset käpälät. Liikkuu erittäin hyvällä 
askeleella. Kantaa itsensä hyvin. Hyvä karvapeite ja käytös. 
 
 
PEN 2 KP Kaimon Gerheil Beautiful Belana EST-04491/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet, ääriviivat ja sukupuolileima. Oikeanmallinen pää. Hyvä, vahva kuono-osa. Hyvä kallon 
pyöreys. Silmissä hieman pyöreyttä. Sopiva kaula. Hyvä runko, mutta eturinta saa vielä kehittyä. Häntä voisi 
kiinnittyä hieman korkeammalle. Hyvät kulmaukset ja eturaajojen malli. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Ujostelee vielä hieman kehässä. 
 
 
PEN 3 Saffron Vergara FI49719/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Tänään vielä aavistuksen takakorkea. Hyvänkokoinen pää. Hyvä 
kuononvahvuus. Kallossa vielä hieman pyöreyttä. Tummat silmät. Hyvä kaulan pituus. Sopiva runko, mutta 
eturinta saa vielä kehittyä. Hyvä hännänkiinnitys ja sen kaari. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Hyvät käpälät. 
Liikkuu hyvällä askeleella. Lupaava karvapeite. Hyvä käytös. 
 
 
JUN, urokset 
 
JUN EH 4 Belegerea Maira Callo Aráto FI16356/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Voimakas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Voimakas pää. Kuono-osa saisi olla suhteessa voimakkaampi. 
Tummat, oikeanmalliset silmät. Hyvä kallonmuoto. Erittäin hyvä kaula. Sopiva runko. Eturinta saisi olla 
voimakkaampi. Erittäin hyvä hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja eturaajojen malli. Oikeanmalliset käpälät. 
Hyvät edes-takaisin -liikkeet. Sivulta askel voisi olla voimakkaampi. Hyvä karvapeite ja käytös. 
 
 
JUN ERI 2 Celebdil’s Leonardo FI39081/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä sukupuolileima. Hyvänmallinen pää. Hyvä kuononpituus ja -vahvuus. 
Tummat oikeanmalliset silmät. Hyvä kaula ja runko. Keskivahva rturinta. Erinomainen hännänkiinnitys ja sen 
kaari. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Suorat edestakas-liikkeet. Sivuaskel voisi olla hieman tehokkaampi. 
Hyvä karva ja käytös. 



 
 
JUN ERI 1 SA PU 4 SERT Celebdil’s Raphael FI39083/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Erinomaiset mittasuhteet, ääriviivat ja vahvuus. Hyvä sukupuolileima. Hyvänmallinen pää. Vahva kuono-osa. 
Tummat silmät. Hyvä kallon muoto. Hyvä kaulanpituus. Hyvä runko ja keskivahva eturinta. Hyvä 
hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset. Oikeanmalliset eturaajat. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä 
karvapeite ja käytös. 
 
 
JUN ERI 3 Mullagh Shape Of You FI33823/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet. Tänään ei parhaassa karvassa. Voimakas pää. Riittävän voimakas alaleuka. Hyvä kallon 
muoto ja korvien kiinnitys. Hyvä kaula. Sopiva runko. Keskivahva eturinta. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvät 
kulmaukset. Hyväksyttävät eturaajat. Liikkuu sivulta hyvin. Melko hyvät edes-takaisin -liikkeet. Miellyttävä 
käytös. 
 
 
JUN EH Rina-Cza’s Chase Is Case FI37324/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Riittävän pitkärunkoinen. Sopivan vahvuinen. Hyvänkokoinen pää. Otsapenger voisi olla korostuneempi. 
Hyvä, vahva kuono-osa. Tummat silmät. Hyvä kaula. Keskivahva eturinta. Hyvä runko. Häntä voisi kiinnittyä 
hieman korkeammalle. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Liikkuu kevyellä askeleella, mutta hieman 
etumatalalla. Hyvä karvapeite ja käytös. 
 
 
NUO, urokset 
 
NUO ERI 1 SA VARA-SERT Olazza Maybach FI44405/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat sekä sukupuolileima. Hyvä pään muoto. Otsapengertä voisi olla hieman 
enemmän. Hyvänmuotoinen kallo, vahva kuono. Erinomainen purenta. Sopivan mittainen kaula. Hyvä 
eturinta ja runko. Erinomainen hännän kiinnitys ja sen kaari. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Hyvät edestakas-
liikkeet. Aavistus lisää takatyöntöä sivuliikkeissä ei olisi pahitteeksi. Karvapeite ei aivan paras tänään. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
NUO EH 2 Tashi-Gong Marlon FI53714/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Antaa tänään hieman raskaan vaikutelman. Voimakas pää. Erinomainen 
kuono-osa. Tummat oikeamuotoiset silmät. Erinomainen kaulan pituus. Hyvä eturinta ja runko, samoin 
hännänkiinnitys ja sen kaari. Vahva raajaluusto. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Liikkuu hieman raskaalla 
askeleella. Askel voisi olla tehokkaampi. Hyvä karvapeite ja käytös. 
 
 
NUO EH 3 Tor Oskan Titan FI44058/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja vahvuus. Oikeanmallinen pää. Hyvä kallonmuoto. Kuono voisi olla hieman vahvempi. 
Hyvä alaleuka, kaulan pituus, sopiva runko. Keskivahva eturinta. Häntä voisi kiinnittyä hieman 
korkeammalle. Hyvät kulmaukset. Hyväksyttävät eturaajat. Oikeanmalliset käpälät. Liikkuu riittävän pitkällä 
askeleella, mutta hieman etumatalasti tänään. Voisi kantaa häntänsä hieman paremmin.hyvä karvapeite ja 
käytös. 
 
 
 
 
 



AVO, urokset 
 
AVO ERI 2 Rina.Csa’s Aloha Idaho FI47363/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä vahvuus. Hyvän muotoinen pää. Hyvä kallo-osan pyöreys. 
Riittävän pitkä kuono, jossa hyvä vahvuus. Tummat silmät. Hyvä kaulapituus. Eturinta voisi olla 
voimakkaampi. Eriomainen runko. Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Liikkuu 
hyvällä askeleella, voisi esiintyä pirteämmin. Hyvä karvapeite ja käytös. 
 
 
AVO EH 4 Rina-Csa’s Aloha Indiana FI47364/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Oikeat mittasuhteet ja vahvuus. Aavistuksen kevytkuonoinen pää. Hieman pyöreyttä kallossa. Alaleuka voisi 
olla leveämpi. Silmissä hieman pyöreyttä. Hyvä kaula, keskivahva eturinta. Hyvä runko. Erinomainen 
hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja eturaajat, samoin käpälät. Edestakas-liikkeet saisivat olla vakaammat, 
eritoten edestä. Liikkuu sivulta hyvin. Hyvä karvapeite ja käytös. 
 
 
AVO ERI 1 SA Shibazhan Olea FI42117/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat mittasuhteet ja vahvuus. Tyylikäs kokonaisuus. Hyvänkokoinen pää. Oikeanmuotoinen kallo. Kuono 
voisi olla hieman vahvempi. Hyvä silmien muoto. Hyvä kaula ja runko. Keskivahva eturinta. Hyvä 
hännänkiinnitys, kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin ja kantaa itsensä ylväästi. Hyvä 
karvalaatu, muttei tänään parhaimmillaan. Hyvä käytös. 
 
 
AVO ERI 3 Tashi-Gong Expression FI32518/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet. Sopiva vahvuus. Hyvä sukupuolileima. Hieman kevytkuonoinen pää. Hyvä kallon 
pyöreys. Tummat silmät. Sopiva kaula. Hyvä eturinta, runko ja hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja 
eturaajat. Hieman leveyttä kyynärpäissä liikkeen aikaan. Liikkuu hyvin sivulta. Karvapeite ei tänään 
parhaassa kunnossa. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL, urokset 
 
VAL ERI Cinodes Calypso FI52742/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet, ääriviivat ja sukupuolileima. Riittävän pieni pää. Hyvä kallo-osan muoto. Vahva kuono-
osa. Tummat silmät. Hyvä kaulanpituus. Keskivahva eturinta. Hyvä runko. Erittäin hyvä hännänkiinnitys. 
Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Hyvät edestakas-liikkeet. Hyvärytminen sivuliike, askel voisi olla pidempi. 
Hyvä karvapeite. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL EH Galbaras Little Thing FI56189/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Riittävän pitkärunkoinen. Hyvä sukupuolileima. Riittävän pieni pää. Hyvä kallonmuoto. Kuono voisi olla 
hieman voimakkaampi. Silmissä hieman pyöreyttä. Hyvä kaula, eturinta ja runko. Häntä voisi kiinnittyä 
hieman korkeammin. Hyvät kulmaukset, suorat eturaajat. Liikkuu hyvällä rytmillä, mutta takaliike jää hieman 
rungon alle. Tänään hieman tuhdissa kunnossa. Hyvä karvapeite. 
 
 
 
 
 
 
 



VAL ERI Kiiramanna Tutankhamon FI16417/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat, voimakas uros. Vahva pää. Hyvänmallinen kallo-osa. Tummat silmät. 
Kuono-osa voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Hyvä pigmentti. Erinomainen kaula. Keskivahva eturinta. 
Hyvä runko. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Hyvät edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta erittäin hyvin. Hyvä 
karvapeite ja käytös. 
 
 
VAL ERI Mäntykartanon Solisti FI16251/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Vahva uros. Voimakas pää. Hyvä kallonmuoto. Hyvä kuono-osa. Leveä 
purenta. Tummat, oikeanmalliset silmät. Hyvä kaulanpituus. Keskivahva eturinta. Hyvä rungon muoto. 
Erinomainen hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja käpälät ja eturaajat. Liikkuu ja kantaa itsensä hyvin. Hyvä 
karvapeite ja käytös. 
 
 
VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB VSP Mäntykartanon Timantti FI46681/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet, ääriviivat ja tasapaino. Hyvänkokoinen pää. Hyvä kallonmuoto. Oikeanmallinen kuono-
osa. Hyvä kaula, eturintaa voisi olla enemmän. Sopiva runko ja hyvä hännänkiinnitys. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Hyvät eturaajat ja käpälät. Liikkuu erittäin hyvin. Karva ei tänään parhaassa kunnossa. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL ERI 4 SA Saffron Poitier FI38983/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä sukupuolileima. Riittävän pieni pää. Hyvä kallonmuoto. Hyvät, leveät 
leuat. Tummat, oikeanmalliset silmät. Hyvä kaula, melko hyvä etuosa. Hyvä rungon voimakkuus. 
Erinomainen hännänkiinnitys. Eriomaiset kulmaukset ja hyvät eturaajat. Oikeanmalliset käpälät. Liikkuu 
hyvällä askeleella. Erinomainen karva ja käytös. 
 
 
VAL ERI 3 SA PU 3 Saffron Prosper FI38985/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat mittasuhteet, kauniit ääriviivat. Hyvä vahvuus. Hyvänmallinen, keskivahva pää. Hyvä otsapenger ja 
kallon muoto. Leveä purenta ja vahva kuono. Hyvänmalliset silmät. Hyväkaula, keskivahva eturinta. Hyvä, 
tiivis runko. Erinomainen hännänkiinnitys. Eriomaisetkulmaukset. Hyvät eturaajat ja käpälät. Liikkuu erittäin 
hyvin. Kaunis karvapeite. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 2 VARA-CACIB Tashi-Gong Eminem FI56208/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Oikeat mittasuhteet. Kauniit ääriviivat. Tasapainoinen rakenne. Riittävän pieni pää. Hyvä kallonmuoto. Leveä 
purenta. Hyvä kuonon malli. Tummat silmät, joissa hieman pyöreyttä. Erinomainen kaula, keskivahva 
eturinta. Hyvä runko. Erittäin hyvä hännänkiinnitys ja sen kaari. Eriomaiset kulmaukset. Hyvät eturaajat. 
Oikeanmalliset käpälät. Erittäin hyvät edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta erittäin hyvin. Kaunis karva ja käytös. 
 
 
VAL ERI Tor Oskan Ricardo FI52317/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvät ääriviivat ja sukupuolileima. Voimakas pää. Hyvä kallonmuoto. Leveä 
purenta. Hyvä silmien väri. Vahva kuono. Oikeanmittainen kaula. Hyvä eturinta ja runko. Riittävän korkealle 
kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Hyvät edestakas-liikkeet. Hyvärytminen sivuliike, 
mutta askel voisi olla hieman pidempi takaa. Kaunis karvapeite ja käytös. 
 
 



VET, urokset 
 
VET ERI 1 SA VSP-VET Down-Goblin Finalisti FI49406/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomaiset mittasuhteet, ääriviivat ja vahvuus. Hyvänmuotoinen pää. Kauniit tummat silmät. Hyvä 
kallonmuoto. Sopivan mittainen kaula. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä runko. Erittäin hyvä 
hännänkiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva raajaluusto. Hyvät eturaajat ja käpälät. Hieman löysät 
etuliikkeet kyynärpäistä. Liikkuu hyvin. Kaunis karva ja käytös. 
 
 
VET ERI 2 SA Mäntykartanon Donatello FIN11259/06 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Oikeat mittasuhteet, ääriviivat ja vahvuus. Edelleen vahvassa karvapeitteessä. Hyvänkokoinen pää. Leveä 
purenta. Tummat silmät. Otsapengertä voisi olla enemmän. Hyvä kuono-osa. Hyvä kaulan pituus. 
Keskivahva eturinta, hyvä runko. Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät 
eturaajat ja käpälät. Liikkuu edelleen erinomaisesti. Hyvä karva ja käytös. 
 
 
JUN, nartut 
 
JUN EH 4 Belegerea Natya Valdëa Eruanna FI16357/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet. Erinomainen sukupuolileima. Aavistuksen kevytkuonoinen pää. Hyvä kallon muoto. 
Melko leveät leuat. Erinomainen pigmentti. Kaunis silmien väri. Eturintaa saa tulla lisää. Ikään sopiva runko. 
Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Hyvät edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta 
hyvin. Hieman kiertynyt häntä. Ikään sopiva karvapeite. Miellyttävä käytös. 
 
 
JUN EH Bhu Laen’s Hester FI41782/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Riittävän pitkärunkoinen. Hyvä sukupuolileima. Hieman kevytkuonoinen pää. Hyvä kallon muoto. Tummat, 
mutta hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula. Eturintaa saa tulla vielä lisää. Hyvä runko. Erittäin hyvä 
hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja eturaajat ja käpälät. Suorat edestakas-liikkeet. Sivuliike saisi olla 
pidempiaskelinen. Vielä pentukarvassa. Miellyttävä käytös. 
 
 
JUN EH Tashi-Gong Artista FI43247/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet. Tänään hieman tuhdissa kunnossa. Hyvänkokoinen, mutta hieman kevytkuonoinen pää. 
Tummat silmät. Hieman vielä pyöreyttä kallossa. Voimakas alapurenta. Hyvänmittainen kaula. Hyvä eturinta. 
Hyvä rungon vahvuus. Voisi olla tänään hieman tiiviimpi. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset, eturaajat 
ja käpälät. Liike saisi olla tehokkaampi erityisesti takaa. Vielä pentukarvassa. Miellyttävä käytös. 
 
 
JUN ERI 1 SA PN 3 SERT Tuuling Point Aurelia FI33603/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Erinomainen tyyppi. Kauniit ääriviivat, hyvä vahvuus. Hyvänkokoinen pää. Hyvä kallonmuoto. Leveä purenta. 
Hyvä kuononvahvuus. Tummat silmät, joissa aavistus pyöreyttä. Hyvä korvien asento. Hyvänmittainen kaula. 
Hyvä eturinta, tiivis runko. Erinomainen hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Liikkuu erittäin hyvin. 
Karvapeite ei vielä valmis. Miellyttävä käytös. 
 
 
 
 
 
 
 



JUN ERI 2 SA Zhigatsey Malvina  FI20385/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat ja sukupuolileima. Hyvänkokoinen pää. Hyvä ilme. Hyvä kallon muoto, vahva 
kuono-osa. Tummat silmät. Hyvänmittainen kaula. Melko hyvä eturinta. Hyvä runko. Eriomainen 
hännänkiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät eturaajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella. Voisi 
esiintyä hieman pirteämmin. Hyvä karva ja käytös. 
 
 
NUO, nartut 
 
NUO EH 4 Epic Tails Beyond All Limits FI11678/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvänkokoinen pää. Hyvä sukupuolileima. Hieman vielä pyöreyttä kallossa. 
Tummat, mutta aavistuksen pienet silmät. Hyvänmittainen kaula. Keskivahva eturinta. Hyvä runko sekä 
hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Liikkeessä hyvä rytmi, mutta taka-askel saisi työntää 
pitemmälle. Melko hyvä karvapeite. Rauhallinen käytös. 
 
 
NUO EH 2 Mow-Zow Hulvaton Hulda FI41635/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet. Vahva nuori narttu. Hyvänmuotoinen kallo. Tummat, oikeanmalliset silmät. Hyvä kuono-
osa. Melko voimakas alapurenta. Hyvä kaula, keskivahva eturinta. Hyvänmuotoinen runko. Riittävän 
korkealle kiinnittynyt häntä. Selässä vielä pehmeyttä. Hyvät etukulmaukset. Takana voisi olla enemmän. 
Hyvät eturaajat ja käpälät. Hieman vielä pehmeät etuliikkeet. Sivulla hyvä askelpituus. Hyvä karvapeite. 
Miellyttävä käytös. 
 
 
NUO ERI 1 SA Olazza Miss Monroe FI15275/18 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pään muoto. Hyvä kallon pyöreys. Tummat, oikeamalliset silmät. 
Kuono voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta tähän ikään. Hyvä runko ja 
hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset ja eturaajat. Hyvät edestakas-liikkeet. Liikkuu hyvin ja kantaa itsensä. 
Hyvä karvapeite tuloillaan. Nuoren koiran käytös. 
 
 
NUO EH 3 Tor Oskan Tiffany FI44059/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Hieman voimakas pää. Hyvä kallon muoto. Vahva kuono. Voimakas 
alapurenta. Silmissä hiukan pyöryttä. Eriomainen kaulan pituus. Erittäin hyvä eturinta. Hyvä runko. Riittävän 
korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset ja eturaajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä askeleella. Voisi esiintyä 
hieman pirteämmin. Hyvä karvanlaatu. 
 
 
AVO, nartut 
 
AVO EH 4 Benevolos Paris Carver FI24159/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Riittävän pitkärunkoinen. Hyvä sukupuolileima. Riittävän pieni pää. Hyvä kallon muoto. Tummat silmät. Hyvä 
kuonon muoto. Voimakas alapurenta. Erittäin hyvä kaula. Keskivahva eturinta. Hyvä rungon muoto, mutta 
tänään liikaa grammoja. Hyvä hännän kiinnitys. Kyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Liikkuu hyvällä 
askeleella, mutta koira ei tänään näyttelykunnossa. Hyvä karva ja miellyttävä käytös. 
 
 
 
 
 
 



AVO EH Pikkeliinan X-Rosemary FI51082/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Riittävän pieni pää, mutta otsapenger voisi olla voimakkaampi. 
Tummat, oikeamalliset silmät. Kapea alaleuka ja purenta. Hyvä kaula. Keskivahva eturinta. Hyvä runko sekä 
hännän kiinnitys. Takakulmat voisivat olla voimakkaammat. Hyvät eturaajat ja käpälät. Suorat edestakas-
liikkeet. Liikkuu sivulta hyvin, mutta takakorkeasti. Karvapeite ei tänään parhaassa kunnossa. 
 
 
AVO H Qi Gong’s Crypted Code FI12088/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Vahva narttu, joka tänään hieman ylikuntoinen. Pää, jossa otsapenger saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. 
Tarvitsee lisää eturintaa. Hyvä rungon muoto. Hieman alaskiinnittynyt häntä. Melko vahvat raajat. Hyvät 
kulmaukset ja käpälät. Hieman ahdas takaliike. Liikkuu sivulta hyvin. Hyvä karvapeite. Käytös saisi olla 
selvästi rohkeampi. 
 
 
AVO ERI 3 Revonhännän Q-Akka FI483300/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat ja hyvä sukupuolileima. Hyvänkokoinen pää ja kallo-osa. Purenta voisi olla 
hieman leveämpi. Tummat silmät, joissa hieman pyöreyttä. Hyvä kaula, eturinta ja runko, joka voisi olla 
hieman tiiviimpi. Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Hyvät 
edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta hyvin. Hyvä karva ja käytös. 
 
 
AVO ERI 2 SA Sippans Keep My Lovesong Starshine FI13767/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet. Oikeat ääriviivat. Vahva pää. Hyvä kallon pyöreys. Riittävä otsapenger. Tummat silmät. 
Vahva kuono. Hyvä kaula. Keskivahva eturinta. Hyvä runko. Erinomainen hännänkiinnitys ja sen kaari. Hyvät 
kulmaukset, käpälät ja eturaajat. Liikkuu hyvin. Hyvä karva ja käytös. 
 
 
AVO EH Snowmuzzle’s Hibiscus FI14820/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Tänään seistessä hieman takakorkea. Hyvä pää ja kallon muoto. 
Leveä purenta. Hieman pyöreyttä silmissä. Hyvä kaula, eturintaa saisi olla enemmän. Hyvä, tiivis runko. 
Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Hieman lyhytaskelinen liike, 
pyöristää ylälinjaansa liikkeessä. Hyvä karva ja käytös. 
 
 
AVO ERI 1 SA VARA-SERT Tashi-Gong Focus Point FI32945/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima. Kauniit ääriviivat. Hyvä pään muoto, oikea ilme. Hyvä kallo. Vahva 
kuono. Tummat silmät. Hyvä pigmentti. Erinomainen kaulanpituus. Keskivahva eturinta. Hyvä runko. 
Erinomainen hännänkiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät eturaajat ja käpälät. Hyvät edestakas-liikkeet 
sekä sivuliikkeet. Kaunis karvapeite. Miellyttävä käytös. 
 
 
VAL, nartut 
 
VAL ERI Benevolos Elektra King FI24157/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikeat ääriviivat ja tyyppi. Oikea sukupuolileima. Vahva pää. Hyvä kallon muoto. Hyvät, tummat silmät. 
Vahva kuono-osa. Oikea kaulanpituus. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä runko, joka voisi tivistyä. Hyvät 
kulmaukset, käpälät ja eturaajat. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä karva ja käytös. 
 
 



VAL ERI Mow-Zow Bon Bella FI13953/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvän mallinen pää. Hieman pyöreyttä silmissä. Täyteläinen kuono, 
leveät leuat. Hyvänmittainen kaula. Keskivahva eturinta. Hyvä runko. Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. 
Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Hyvät edestakas-liikkeet. Sivuaskel voisi olla pidempi. Hieman 
niukka, oikealaatuinen karva. Hyvä käytös. 
 
 
VAL ERI 4 SA Mäntykartanon Q-Papu FI35761/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Riittävän pitkärunkoinen. Hyvä sukupuolileima. Hyvä pään muoto ja otsapenger. Tummat silmät. Hyvä 
pigmentti. Vahva kuono. Hieman korostunut purenta. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta. Hyvä runko, joka 
voisi olla hieman tiiviimpi. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Suorat edestakas-
liikkeet. Liikkuu sivulta hyvin. Kaunis karva ja käytös. 
 
 
VAL ERI 2 SA PN 4 VARA-CACIB Shibazhan Mentha FI52851/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Erinomainen tyyppi. Hyvä sukupuolileima. Kauniit ääriviivat. Hyvänkokoinen pää. Hyvä kallon muoto. 
Vahva kuono. Hyvä kaulan pituus. Keskivahva eturinta. Hyvä runko. Erinomainen hännän kiinnitys. 
Hyvät kulmaukset, eturaajat sekä käpälät. Hyvät edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta hyvin. Kaunis karvapeite 
ja käytös. 
 
 
VAL ERI 3 SA Tashi-Gong Hand In Hand FI15772/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet, ääriviivat. Vahva narttu. Voimakas, mutta oikeanmallinen pää. Hyvä, vahva kuono. 
Tummat silmät, hyvä pigmentti. Hyvä leukojen leveys. Erittäin hyvä kaula ja eturinta. Hyvä runko, voisi olla 
tiiviimpi. Erinomainen hännän kiinnitys ja sen kaari. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät eturaajat ja käpälät. 
Hyvät edestakas-liikkeet. Erinomaiset sivuliikkeet. Kaunis karva ja käytös. 
 
 
VAL ERI 1 SA PN 2 CACIB Tuuling Ris Rosalinda FI42307/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvänkokoinen pää, oikea ilme. 
Vahva kuono. Hyvä kaula. Melko hyvä eturinta. Hyvä, tiivis runko. Erinomainen hännän kiinnitys ja sen kaari. 
Erinomaiset kulmaukset. Hyvät eturaajat sekä käpälät. Liikkuu hyvin, voisi esiintyä hieman pirteämmin. 
Hyvälaatuinen karvapeite, tänään hieman niukka. Hyvä käytös. 
 
 
VET, nartut 
 
VET ERI 2 SA Chakiran Elizabeth FI25238/09 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat. Riittävän pieni pää, jossa hyvä muoto. Hyvä otsapenger. Riittävän vahva 
kuono. Tummat silmät. Hyvänmittainen kaula. Keskivahva eturinta. Ikään sopiva runko. Riittävän korkealle 
kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Kantaa itsensä 
hyvin liikkeen aikaan. Pirteä käytös. Hyvä karvapeite. 
 
 
VET EH Kiiramanna Alexandra FI23612/11 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Riittävän pitkärunkoinen. Hyvä sukupuolileima. Hieman kapeakuonoinen pää. Hyvä kallon muoto. Hyvät 
tummat silmät. Hyvä kaula. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvä runko, mutta voisi olla hieman tiiviimpi. 
Erittäin hyvä hännänkiinnitys. Hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Liikkeet jäävät hieman vaatimattomaksi 
ja koira menettää linjojaan näyttelykunnon takia. Hyvä karva ja käytös. 



 
 
VET ERI 3 SA Mow-Zow Lucky Lady FI54186/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Oikeamallinen, hyvät ääriviivat. Keskivahva narttu. Hyvänmallinen pää. Vahva kuono. Oikea ilme. Leveät 
leuat. Hyvä kaula, eturinta sekä runko. Erinomainen hännän kiinnitys. Hyvin kulmautuneet eturaajat ja 
käpälät. Suorat edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta hyvin. Hyvä karva ja käytös. 
 
 
VET ERI 1 SA PN 1 ROP VET-ROP Shibazhan Lunaria FI23008/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Kaunis kokonaisuus. Erinomaiset ääriviivat. Hyvä sukupuolileima. Hyvänkokoinen, oikeamallinen pää. 
Tummat silmät. Hyvä kallon muoto. Hyvinasettunut, oikeamittainen kaula. Erittäin hyvä eturinta, runko sekä 
hännän kiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät eturaajat. Erinomaiset edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta 
erittäin hyvin. Kaunis karvapeite ja miellyttävä käytös. 
 
 
VET ERI 4 Tor Oskan Love Carlina FIN59567/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: ei merkintää 
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvät ääriviivat seka sukupuolileima. Hyvänkokoinen pää. Hieman pyöreyttä 
kallossa, samoin silmissä. Hyvä kuonon vahvuus, leveä purenta. Hyvä kaulan mitta, melko hyvä eturinta. 
Hyvä runko. Riittävän korkealle kiinnittynyt häntä. Erittäin hyvät kulmaukset, eturaajat ja käpälät. Hyvät 
edestakas-liikkeet. Liikkuu sivulta hyvällä askeleella. Hyvä karva ja käytös. 
 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
KASV 1 KP ROP-KASV Mäntykartanon 
 
2655, 2656, 2662, 2682 
Yhtenäinen ryhmä oikeamallisia koiria. Koirilla oikeamalliset päät, jotkut aavistuksen voimakkaita. Hyvät 
rungot, karvapeitteet ja liikkeet. Kiitoksia. 
 
 
KASV 2 Tor Oskan 
 
2647, 2660, 2672, 2690 
Ryhmä samantyyppisiä koiria, joilla hyvät rungon pituudet. Joillakin hieman voimakkaita päitä ja joidenkin 
silmät voisivat olla paremman muotoisia. Hyvät rungot, kulmaukset ja karvapeitteet. Ryhmä liikkuu hyvin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


