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Urokset 
 
JUN 

 
JUN EH / Gamla Herrgården Antonio SE18792/2015 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, oikean kok. , mittasuht. rotutyypillinen uros. Hyvä Kaula. Korvat voisivat olla paremmin asettuneet. 
Hyvä ilme. Kaunis, vahva alaleuka. Hampaat vielä vaihtumassa. Selkälinja voisi olla vahvempi. Hyvä hännän kiinnitys. 
Riittävä rintakehä. Lyhyt olkavarsi. Ikäisekseen erinom. rungon vahvuus. Hyvä luusto. Riittävärästi kulm. takaa. Liikkuu 
edestä epävakaasti ja hivenen jäykästi takaa. Oikeanlaat. karvapeite. Tarvitsee kehäharj. 
 
JUN ERI 1 SA, PU 3 VASERT, RC-JUN / Kiiramanna Old Rip Van Winkle FI14109/15 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvänkok. mittasuht. rodunom. uros. Hyvä pää ja ilme. Alaleuan tulisi olla leveämpi, 4 ala-etuhammasta. Eritt. kaunis 
ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin kulm. edestä ja takaa. Kyynärpäissä vielä löysyyttä. Hyvä runkovahvuus. Sopiva 
luusto. Hyvin kulm. takaa. Oikeanlaat. karvapeite. 
 
JUN ERI 2 / Mei Dan Spökpappa FI27149/15 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Kookas, mittasuht. oikea jun. uros. Kaunis pää, mutta ilmettä häiritsee hieman hailakka silmäluom. pigm. ja aavist. 
vaaleat silmät. Hyvä alaleuka, jossa kuitenkin vain 4 alaetuhammasta. Hyvä ylälinja ja hännän kiinitys. Vielä kovin 
kehittymätön eturinta. Hyväasent. raajat. Ikäisekseen vahva runko ja luusto. Liikkuu takaa hyvin, astuu vielä edestä 
ristiin. Tyypill. karvapeite. Kiva luonne. Toivottavasti ei kasva enää. 
 
JUN ERI 3 / Toyway Jules Verne FI53001/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Sopivan kok. , mittasuht. oikea uros. Hyvä kallo. Aavist. pyöreät silmät. Erinom. vahva ja leveä alaleuka. Hyvä ylälinja ja 
hännän kiinnitys. Riittävästi kulm. takaa. Kokoon nähden riittävä luustovahvuus. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Kaunis, 
rotutyypill. karvapeite. esiintyy erinomaisesti. 
 
JUN ERI 4 / Zaranel Huugo FI15297/15 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Sopivan kok. mittasuht. rotutyypill. uros. Hyvä kallo. Kaunisilm. pää, jota häiritsee hieman ajoittain näkyvät silmän 
valkuaiset. Hyvä alaleuka ja purenta. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Riittävästi kulm. edestä ja takaa. Sopiva 
runkovahvuus ja luusto. Oikeanlaat. riittävä karvapeite hapsuineen. Esiintyminen kaipaa vielä harjoittelua. 
 
NUO 

 
NUO 1 SA, PU 4 / Minessan Franklin FI39033/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, mittasuht. rodunom., ryhdikäs uros. Eritt. kaunis pää ja ilme. aavist. haalistunut kirsupigm. Kaunis, 
Vahva alaleuka. Erinom. ylälinja ja hännän kiinn. Hyvä eturinta. Tasapain. kulm. edestä ja takaa. Kokoon sopiva 
luustonvahvuus. Kaunis, oikeanlaat. karvapeite. Liikkuu hienosti kaikilta osiltaan rodulle tyypillisellä ja itsetietoisella 
asenteella. Viehättävä uros. 
 
AVO 

 
AVO ERI 2 SA / Kiiramanna Never Say Goodbye FI11079/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, maskul. mittasuht., rotutyypillinen uros. Vahva uroksen pää. Erinom. ilme. Kaunis, syvä alaleuka. 
Pikimusta pigm. Upea ylälinja ja hännän kiinnitys. Erinom. eturinta. Vahva-asent. raajat. Erinom. runko. Kaunis 
karvapeite. Liikkuu erinom. kaikilta osin. Hieno Uros. 
 
 
 
 



AVO ERI 3 / Minessan Calvin FI15791/11 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, mittasuht. rodunom. uros. Hyvä kallo. Ilmettä häiritsee vaaleat silmät ja ajoittain näkyvät silmän 
valkuaiset. Vahva alaleuka, jossa 4 alaetuhammasta. Riittävä runkovahvuus. Kaunis ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Rintakehä voisi olla leveämpi. Riittävästi kulm. etuosa, hyvin kulm. takaa. Liikkuu edestä voimattomasti, hyvin takaa. 
Kaunis, oikeanlaat. karvapeite. 
 
 
 
 
AVO ERI 1 SA, PU 2 SERT, VARACA / Vanamon Val-Domir FI14370/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, mittasuht. erinom. uros. Kaunis pää ja ilme. Musta pigm. Upeat korvahapsut. Erinom. ylälinja ja 
hännän kiinnitys. Hyvä eturinta. Kauniit jäniksen käpälät ja vahvat raajat. Tasap. kulm. Liikkuu erinom. kaikilta osiltaan. 
Kertakaikkiaan viehättävä ja oikealaat. karvapeite. 
 
VAL 

 
VAL 1 SA, PU 1, CACIB, ROP / Lilileian Keeper For Life FI46491/12 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, oikeakok., mittasuht. rodunom. uros, joka tänään säteilee kehäesiintymisessään. Erit. kaunis pää 
ja ilme. Musta pigm. Hyvä, vahva alaleuka, jossa 4 alaetuhammasta. Upea ylälinja ja hännän kiinnitys. Mahtava eturint. 
Erinom. kulm. edestä ja takaa. Sopiva luusto ja runkovahvuus. Täydellisesti kunnostettu karvapeite, joka on 
rotutyypillinen korukarvoineen. Liikkuu edestä hieman löysästi, takaa hivenen ahtaasti, mutta liikkeen tehokkuus ja 
asenne ovat täydelliset. 
 
VAL ERI 2 SA / Minessan Columbo FI15793/11 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Maskul., mittasuht. rodunom. uros, jolla kaunis pää ja ilme. Vahva, leveä alaleuka, jossa erinom. hammasrivistö. Kaunis 
ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä eturinta, kokoon sopiva raajaluusto. Riittävästi kulm. edestä, hyvin takaa. Kaunis, 
rotutyypill. karvapeite. Liikkuu edestä hieman epävakaasti, hyvin takaa. Sivuliikkeessä on näyttävyyttä ja tehoa. 
 
VAL ERI 3 SA / Mow-Zow Lucky Luke FI54184/10 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Mittasuht. rodunom., oikeankok. uros. Kaunis pää ja ilme. Hyvä leveä alaleuka, jossa myös hyvä syvyys. Hyvä ylälinja ja 
hännän kiinnitys. Riittävä eturinta. Pysty lapa ja lyhyt olkavarsi. Hyvä raajaluusto. Hyvät takakulm. Kauniit jäniksen 
käpälät. Liik. hieman epävakaasti edestä ja taka-askel voisi olla pidempi. Hieno ryhti ja rotutyypillinen asenne. 
 
Nartut 
 
JUN 

 
JUN ERI 4 / Blackira FI22715/15 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Sopivan kok., mittasuht. rotutyypill. jun. narttu. Pyöreähkö kallo-osa ja turhan alas kiinnittyneet korvat. Pyöreät silmät. 
Kaunis kuono, mutta turhan voimakas ja kapea alaleuka. Hyvä kaula. Kevyt runko ja vielä kaareutuva selkä. Hyvä 
hännän kiinnitys. Ikäisekseen riitt. eturinta. Sopiva luustovahvuus. Tasapain. kulm. edessä ja takana. Liikkuu hyvin 
kaikilta osin. Suloinen luonne. Lupaava karvapeite. 
 
JUN ERI 1 SA / Mow-Zow Bon Bo-Nita FI13954/15 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, sopivan kok., mittasuht. rotutyypillinen narttu. Kaunis pää ja ilme, jota häiritsee melko voimakas 
silmävuoto. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä eturinta ja etukulm. Hyvä raajaluusto. Erinom. 
runkovahvuus. Heikosti kulm. takaa. Liikkuu hyvin edestä ja sivulta, mutta takaliikkeissä on jäykkyyttä. Upea karvapeite, 
joka on oikealaat. ja näyttävä. Hyvä luonne. 
 
 
 
 
 



JUN ERI 3 / Toyway Lu-Cille Ball FI18687/15 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Vahva, aavist. raskaan oloinen jun. narttu. Turhan vahva kallo-osa. Kauniit silmät. Hyvä, vahva alaleuka. Hyvä ylälinja ja 
hännän kiin. Erinom. eturinta. Vahva raajaluusto ja vankka runko. Tasapain. kulm. edestä ja takaa. Liikkuu hyvin, mutta 
antaa seistessä takakorkean vaikutelman. Oikeanlaat. karvapeite. Rauhallinen, kaunis esiintyminen. 
 
JUN ERI 2 / Vanessan Kheira FI49178/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Sopivan kok. mittasuht. rotutyypillinen narttu. Kaunis pää ja ilme, mutta taipumus näyttää alahampaita. Hyvä ylälinja ja 
hännänkiinitys. Riittävästi kulm. edestä, voisi olla paremmin kulm. takaa. Ikäisekseen sopiva runkovahvuus ja luusto. 
Liikkuu hyvin edestä, hivenen ahtaasti takaa. Oikeanlaat. karvapeite. Hyvä luonne. 
 
JUN EH / Zaranel Hilma FI15300/15 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvän kok., aavist. pitkän vaikutelman antava jun. narttu. Hyvä kallo, mutta pyöreät silmät pilaavat ilmettä. Hyvä kuono-
osa ja vahva alaleuka. Hyvä ylälinja, mutta hivenen pitkä lanneosa. Lapa voisi olla viistompi. Turhan kaarevat eturaajat. 
Hyvin kulm. takaa. Liikkuu takaa hieman ahtaasti ja astuu edestä ristiin. Lupaava karvapeite hapsuineen. Ihana luonne. 
Runko vielä kovin kevyt. 
 
NUO 

 
NUO ERI 2 SA /  Minessan Estelle FI38584/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Mittasuht. oikea, superfeminiininen nuori neiti. Kerrassaan viehättävä pää ja ilme. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä 
ylälinja ja hännän kiinnitys. Vielä kovin kehittymätön eturinta. Riittävästi kulm. edestä ja takaa. Sopiva luusto ja 
runkovahvuus. Oikenalaat. silkkinen karvapeite. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, etuliike on vielä kovin leveä. Hieno 
asenne. 
 
NUO ERI 1 SA, PN 1 SERT, CACIB, VSP / Mow-Zow Zeppe-Lin FI25832/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva nuori narttu minun makuuni. Superkaunis pää. Ihana alaleuka. Musta pigm. Upea ylälinja ja 
hännän kiinnitys. Hyvä eturinta. Erinom. luusto- ja runkovahvuus. Tasapain. kulm. edestä ja takaa. Oikeanlaat., kaunis 
karvapeite. Liikkuu hyvin kaikilta osiltaan rotutyypillisellä ryhdillä ja asenteella. Tähtiainesta. 
 
AVO 

 
AVO H / Bellezza’s Ruby FI48836/13 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Hyvänkok. narttu, jolla oikeat mittasuht. Kaunis pää. Korvat voisivat olla paremmin asettuneet. Hyvä, vahva ylälinja. Hyvä 
hännän kiinnitys. Erinom. eturinta. Tasapain. kulm. edestä ja takaa. Hyvä luustovahvuus. Turhan pulskassa kunnossa. 
Kaunis, oikeanlaat. karvapeite ja rauhoittuessaan seisomaan hienot ääriviivat. Valitettavasti koira ei suostu esiintymään, 
eikä nosta häntäänsä kehässä, jonka vuoksi palkintosija tippuu. 
 
AVO ERI 1 SA, PN 3 VASERT / Kiiramanna Never Desert You FI11075/14 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppi ja koko. Kaunis pää ja ilme. Upea ylälinja ja hännän kiin. Erinom. rakentunut etu- ja takaosa. Sopiva 
luustovahvuus. Hyvä runko. Oikeanlaat., kaunis karvapeite. esiintyy erinom. Todella viehättävä. 
 
AVO ER 2 SA / Nic-Sam Isabetta 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Sopivan kok., mittasuht. rotutyypillinen narttu. Hyvä kallo. Aavist. haja-asent. korvat. Kaunis ilme, mutta turhan pyöreät 
silmät. Hyvä ylälinja ja hännän kiin. Hyvin rakent. etuosa. Riittävät takakulm. Hyvä runkovahvuus. Kaunis karvapeite. 
Seistessä koiralla on ihastuttava profiili. Miellyttävä luonne. 
 
 
 
 
 
 



VAL 

 
VAL ERI 1 SA, PN 2 VARACA / Mow-Zow Princess Desiree FI19781/12 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, feminiininen, kaunis rotunsa edustaja. Viehättävä pää ja ilme. Erinom. ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Riittävä eturinta. Lapa voisi olla viistompi. Riitävästi kulm. takaa. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä runkovahvuus. 
Kaunis, oikeanlaat. karvapeite. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, etuaskel voisi olla pidempi. Kaunis kokonaisuus. 
 
VET 

 
VET ERI 1 SA, PN 4, ROP VET / Bellezza’s Koh-I-Noor FIN42901/05 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, loistokunnossa esitetty 10-v. vet. Kaunis pää ja ilme. Upea ylälinja ja hännän kiinnitys. Erinom. 
rakentunut etuosa. Vahva runko. Sopiva raajaluusto. Hyvin kulm. takaosa. Erittäin kaunis silkkinen karvapeite. Aito 
tiibettiläismummon asenne täynnä itseluottamusta. 
 
VET ERI 2 SA / Bellezza’s Mirhami FIN42916/01 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Upessa kunnossa oleva 14-v. vet. narttu. Oikea koko ja mittasuht. Kaunis pää ja ilme, jopa hampaat vielä suussa 
Erinom. ylälinja ja hännän kiin. Tasapain. rakentunut etu- ja takaosa. Hyvä luusto. Erinom. kunto. Liikkuu iän tuomalla 
arvokkuudella hyvin kaikilta osin. Kaunis, silkkinen karvapeite. Tiibettiläisrouva, josta pidetty hyvä huoli. Liikuttavaa. 
 
VET ERI 3 SA / Nic-Sam Bertta FIN19106/06 

 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
Erinom. tyyppiä oleva, erinom. kunnossa esitetty vet. narttu. Kaunis pää, hivenen pyöreät silmät. Hyvä hampaisto. 
Erinom. ylälinja ja hännän kiinnitys. Tasapain. kulm. etu- ja takaosa. Kerrassaan upea turkki, joka on juuri oikeanlaat. ja 
hyvin näyttävä. Liikkuu hyvin kaikilta osin. Vanharouva, joka tuntee arvonsa. 
 
 
KASV 

 
KASV 1 KP / Mow-Zow 

 
Ryhmä neljästä eri yhdistelmästä. Ryhmälle on tyypillistä ihastuttavat päät ja ilmeet. Ne ovat juuri oikean kokoisia ja 
sukupuolileimoiltaan selviä. Mikä ihaninta ryhmän kaikilla koirilla on rotutyypillinen, ylpeä asenne. Erittäin tasokasta 
kasvatustyötä, josta onnittelut kasvattajalle. 
 
 
 
 


