
RANTASALMI  3.7.2021, Harry Tast 

 

PEN, nartut 

 

PEN 1 KP ROP-pentu   /  Inkerellin Justiina    /  FI57208/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Rungossa oikeat mittasuhteet, tyylikäs kaula. Hyvin asettunut häntä, pieni kaunisilmeinen 

pää. Siisti alapurenta. Raajoissa hyvät kulmaukset. Esiintyy reippaasti, liikkuu tehokkaasti 

helteessäkin.  

 

PEK 2  /   Tib-Sak Mirjami  /  FI58765/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

7 kk. Rungossa pitkät linjat, voimakas raajaluusto, voimakas pää ja otsapenger, täyteläinen 

kuono, pitkä alapurenta. Hyvin kulmautuneet raajat, pitkä rintakehä, lyhyt rintalasta. Hyvin 

asettunut häntä. Vetävät liikkeet, pöydällä aluksi aristelee.  

 

 

JUN, urokset 

 

JUN EH 1  /  Tipsuntassun Tuisku-Topi  /  FI51914/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

9,5 kk. Kookas voimakasrakenteinen juniori. Hyvä pään koko, hyvä kallon muoto ja hyvin 

asettuneet korvat. Lyhyt ja kapea alapurenta. Kauniit tummat silmät, raajoissa hyvät 

kulmaukset. Rintakehä lyhyt, oikea karvanlaatu, hyvä häntä. Kyynärpäät ulkokierteiset, 

etuliikkeet ahtaat.  

 

 

NUO, urokset 

 

NUO EH 1  /  Lilileian Dreamy Reflections  /  FI53831/19 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Pitkät tasapainoiset linjat rungossa. Hyvä kallon muoto, täyteläinen kuono, leveä 

tasapurenta, pitkä rintakehä, hyvä turkki. Liikkeessä kyynärpäät ulkokierteiset, etuliikkeet 

ahtaat, juoksee takakorkeana.  

 

NUO EH 2  /  Tipsn’drops Droopy  /  FI51945/19 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

20 kk. Pitkät linjat rungossa, ryhdikäs kaula, voimakas kallo, hyvä otsapenger, leveä 

alapurenta. Viistot kyynärvarret, etukäpälät ulkokierteiset, hyvät lavat. Pitkä rintakehä, 

voimakas takaosa. Hyvä turkki. Etuliikkeet kovin ahtaat eikä häntä pysy ylhäällä.  

 

 

 



AVO, urokset 

 

AVO EH 2  /  Chakiran Suomisata Viljo  /  FI40917/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

4 v. Kookas, voimakasrakenteinen uros, hyvä kaula ja häntä, leveä tasainen kallo, leveä 

korvien kiinnitys, leveä purenta, lähes tasapurenta. Hyvin rakentunut etuosa, pitkä rintakehä, 

tiivis lanne. Hyvä turkki, käpälissä hyvä karvoitus. Etuliikkeet ahtaat.  

 

AVO ERI 1 SA, PU 1, SERT, VSP  /  Kiiramanna Trumpet Boy  /  FI38271/18  

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä kaula ja häntä, kauniisti holvautunut kallo, korvissa hyvä 

lifti. Täyteläinen kuono, leveä purenta. Korrekti etuosa. Tilava rintakehä, hyvä karvan laatu, 

hapsutusta käpälissäkin. Liikkuu hyvin takaa , etuliikkeet epävakaiset.  

 

 

JUN, nartut 

 

JUN EH 2  /  Minessan Inkeri  /  FI52198/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

9 kk. Seistessä kaunis tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä kaula ja häntä, hyvä kallon muoto, 

voimakas otsapenger, kuono vielä kevyt, kauniit silmät. Oikein asettuneet korvat, ahdasas. 

eturaajat, lyhyt rintalasta, hyvä karvanlaatu. Kintereiden tulee jäntevöityä, hyvät takaliikkeet, 

etuliikkeet ahtaat.  

 

JUN ERI 1 SA, PN 1, SERT, ROP  /  Tashi-Gong Venus  /  FI50575/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

11 kk. Kaunisryhtinen tasapainoinen juniori. Hyvä kallon muoto, hyvin kehittyneet leuat. Siisti 

alapurenta, kaunis ilme, korrekti etuosa, lyhyt rintalasta. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu 

kauniissa tasapainossa.  

 

 

NUO, nartut 

 

NUO ERI 1 SA, PN 2, VASERT  /  Inkerellin Päivänsäde  /  FI43803/19 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

23 kk. Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis ryhti ja hännän asento, kaunisilmeinen laadukas 

pää, täyteläinen kuono, leveä epätasainen alapurenta. Niukassa turkissa, laatu oikea, liikkuu 

hyvin takaa, etuliikkeet epätasaiset.  

 

 

 

 

 



NUO EH 2  /  Tipsn’drops Fairytale  /  FI14143/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

18 kk. Hieman korkea raajainen  ilmava narttu. Hyvä kallon muoto, täyteläinen kuono, siisti 

alapurenta, kauniit silmät, korrekti rintakehän asento. Hyvä karvan laatu & käpälien muoto. 

Liikkuu hyvin takaa, käytös äänekäs ja epävarma.  

 

NUO EH 3  /  Toyway Viva Vivi-Alli  /  FI48333/19 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

20 kk. Kookas pitkälinjainen hyväluustoinen narttu. Voimakaslinjainen pää, täyteläinen 

kuono, siisti purenta. Hyvä etuosa, lyhyt rintakehä, matala hännän kiinnitys, hyvä karvoitus 

myös varpaissa. Vetävät liikkeet.  

 

 

VET, nartut 

 

VET EH 1  / Chakiran Margarita  /  FI30618/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

9 v. Kookas pitkälinjainen hyväluustoinen narttu. Kaunisilmeinen pää, hyvä kallon muoto, 

täyteläinen kuono-osa, korrekti etuosan rakenne, tilava rintakehä, hieman matala hännän 

kiinnitys. Liikkuu enimmäkseen pomppimalla.  


