
MOPSIEN ARVOSTELUT 1/2021 
 
ALAVUS 12.6.2021 
tuom. Jouko Leiviskä 
 
UROKSET: 
LAMANA SEBUSTO DIDIMOS DOLOMIT 
Erittäin lupaava, erinomaiset mittasuhteet. Ikäisekseen erinomainen runko. Erinomainen luusto. Hyvät 
tiiviit käpälät. Kaunis kaula. Hyvä selkälinja. Kaunis suuri pää, jossa erinomaiset korvat. Kaunisilmeiset 
silmät. Hyvä leveä alaleuka. Iso avoin kirsu. Hyvin kiinnittynyt häntä, jossa hyvä kieppi. Hyvän laatuinen 
turkki. Hyvä rullaus takana, etuliikkeet saavat tasoittua. 
JUN ERI1 SA PU-1 SERT VSP 
METSÄMANSIKAN BIG BRAVE HEART 
POISSA 
BULLBERRY PUGS VANGUARD 
Kookas, hieman ilmavalta vaikuttava. Sopiva luusto. Ranteet turhan taipuneet ja lavat voisivat olla 
paremmin kulmautuneet, joka häiritsee ylälinjaa. Hyvän kokoinen pää, jossa hyvä kallo. Hieman pienet 
silmät. Hyvin esiin tuleva alaleuka, joka voisi olla leveämpi. Erinomaiset korvat. Takaosa voisi olla paremmin 
kulmautunut, samoin häntä korkeammalle kiinnittynyt ja häntäkieppi paremmin rullautunut. Hyvä turkin 
laatu ja väri. Askel voisi olla rullaavampi ja tehokkaampi. Esitetään erittäin hyvin. 
AVO EH2 
HONGOTAR CEREMONY OF HEARTS 
Hyvän kokoinen. Erittäin hyvät mittasuhteet omaava, tilavarunkoinen, vankkaluustoinen. Etukäpälät 
voisivat olla tiiviimmät. Urokseksi pää voisi olla vaikuttavampi, varsinkin alaleuka leveämpi. Erinomainen 
avoin kirsu. Reisi voisi olla leveämpi ja kinnerkulma selvempi. Hyvä häntä. Hyvälaatuinen turkki. Liikkuu 
hyvällä askeleella sivulta, hyvin takaa, leveästi edestä. Hieman nokinen väritys. 
AVO EH1 
XERIEX’S FI MISTER SUNBEAM 
Kookas, ilmava uros, joka hyvää rotutyyppiä. Hyvän mallinen kallo. Turhan kevyt ja lyhyt kuono-osa. Päässä 
voimakkaat rypyt. Kokoisekseen riittävä luusto. Takakulmaukset ja koko takaosa voisivat olla 
voimakkaammat, samoin hännänkiinnitys korkeampi ja silmukka tiiviimpi. Hengitys hieman rohisee. Kirsu 
voisi olla suurempi, mutta riittävän avoin. Nokinen väritys. Liikkuu turhan keveästi ollakseen mopsi. 
AVO T 
NARTUT: 
TANGETOPPEN’S AWESOME N’SPARKLING 
Neliömäinen, vielä kovin kevyt kokonaisuus. Erittäin hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä. Hyvä keho. 
Suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa. Luuston tulisi olla voimakkaampi ja eturaajojejn tulisi olla suoremmat. 
Hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut takaa. Vielä kovin kapea reisi. Vielä hieman kevyt kuono-osa, samoin 
alaleuka voisi olla paremmin esiin tuleva ja leveämpi. Hyvä väritys. Liikkeet voisivat olla tehokkaammat ja 
ulottuvammat, varsinkin edestä kovin korkeat. Erittäin hyvin esiintyvä ja esitetty. 
JUN EH1 
TALVENHALTIAN SHE RULES THE GALAXY 
Erinomaista rotutyyppiä oleva. Hieman kookas, vankka, tilavarunkoinen. Erinomainen luusto. Erittäin hyvä 
rodunomainen kaula ja selkälinja. Kaunis suuri pää, jossa erittäin kauniit ilmeikkäät silmät. Hyvät korvat, 
joissa erinomainen pigmentointi. Erinomainen leveä reisi. Matalat kintereet. Erittäin hyvälaatuinen ja –
värinen turkki. Hyvin kiinnittynyt, riittävästi kierteellä oleva häntä. Hyvin rodunomainen kokonaisuus. 
NUO ERI1 SA PN-1 SERT ROP 
ELISABET 
Turhan matala, tukevassa kunnossa esitetty pitkähkö narttu. Turhan voimakas kuono. Kookkaat, haja-
asentoiset korvat. Voimakkaat nenävekit häiritsevät ilmettä. Koira rohisee voimakkaasti ja hengittää 
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suurimman osan ajasta suun kautta. Riittävästi kulmautunut takaa. Hännänkiinnitys voisi olla korkeampi. 
Tänään turhan löysässä ja tukevassa kunnossa. Selkä rullaa. Palkinto hengitysvaikeuksien vuoksi. 
AVO HYL 
JEGOS ETALONAS ARMELLE MON BIJOU 
Hieman ilmava, neliömäinen. Hyvä kaula ja ylälinja. Turhan painuneet ranteet, samoin eturaajat voisivat 
olla suoremmat. Löysä kaulanahka häiritsee. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hieman voimakkaat 
nenävekit. Ei tänään parhaassa mahdollisessa turkissa. Hieman avoin häntä. Hyvät kinnerkulmat, joskin 
kieppi voisi olla tiukempi. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvin sivulta. 
AVO EH2 
METSÄMANSIKAN LADY SANSA 
Kevytluustoinen. Hyvä rintakehän leveys, mutta tulisi olla pidempi. Kevt pää, erityisesti kuono-osa. Pieni 
kirsu. Pientä rohinaa hengityksessä. Takaosa voisi olla voimakkaampi ja paremmin kulmautunut. Kaunis 
väritys. Liikkuu leveästi takaa, hieman lyhyellä askeleella edestä. Erinomaisesti esitetty. 
AVO H 
TALVENHALTIAN SHINY HEART 
Erinomaista rotutyyppiä oleva, kaunislinjainen narttu, joka kantaa itsensä kauniisti liikkeessä. Erinomainen 
runko. Kuono-osa voisi olla leveämpi. Vielä hyväksyttävät nenävekit. Erinomainen kallo ja korvien kiinnitys. 
Hyvät ilmeikkäät silmät. Erinomainen runko ja luusto. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä hännänkiinnitys. 
Liikkuu rodunomaisesti. Väri voisi olla kirkkaaampi. 
AVO ERI1 SA PN-2 VASERT 
  



VIROLAHTI 3.7.2021 
tuom. Kristiina Ahlberg 
 
UROKSET: 
DUOVAS PLAY THE GAME 
Maskuliininen, kookas, voimakas uros, jolla oikeat mittasuhteet. Erittäin kaunis pää & ilme. Erinomainen 
kaula & eturinta. Järeä luusto. Erinomainen selkä & runko. Erinomainen hännänkiinnitys. Hieno 
kaksoiskieppi hännässä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erinomaisella ryhdillä rodunomaisesti. Näyttävä, hieno 
uros. 
AVO ERI1 SA PU-1 SERT→FI MVA ROP RYP-1 BIS-1 
NARTUT: 
HEKUBA ALWAYS THERE FOR YOU 
Feminiininen narttu, jolla hienot mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman voimakas nenävekki. Hyvä kaula. 
Erinomainen eturinta ja luusto. Tiivis runko.? Hyvä selkä. Riittävä polvikulma. Häntä voisi olla korkeammalle 
kiinnittynyt. Hyvä häntäkieppi. Hyvä turkki. Liikkuu mukavalla mopsirullauksella rodunomaisesti. Mukava 
luonne. 
AVO ERI1 SA PN-1 SERT VSP 
 
  



TUUSNIEMI 4.7.2021 
tuom. Marja Talvitie 
 
UROKSET: 
MAGEETAN DAY DREAM WHISPER 
Rodunomaisesti liikkuva. Oikea pään malli ja hienot korvat. Hieman suuri nenävekki. Hyvä kaula, 
erinomainen runko. Hyvä häntä ja takaosa. Hyvä karva. 
NUO ERI1 SA PU-1 SERT ROP 
 
BULLBERRY PUGS VANGUARD 
Hieman lanneosaa köyristävä. Edestä hieman löysä ja niukasti kulmautunut. Kovin pienet sieraimet. Hieman 
liikaa ryppyjä päässä. Hyvä runko. Hieman alaskiinnittynyt häntä. Riittävät takakulmaukset. Hyvä 
karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Ei riittävän rullaava liikunta. 
AVO EH2 
MAGEETAN AMAZING BLACK DIAMOND 
Hieman lanneosaltaan pitkä, vankka poika. Hieman suuri nenävekki. Hyvät korvat. Runsas kaulanahka. Hyvä 
ylälinja ja häntä. Erinomainen karvanlaatu. Kohtuullisen vaivaton hengitys, helle huomioiden. 
AVO ERI1 
NARTUT: 
FIN-ANSSIN MARMORI 
POISSA 
FIN-ANSSIN MIRHAMI 
Erinomainen tyyppi. Hyvin feminiininen, nuori tyttö. Voimakas nenävekki. Hieman pienet sieraimet. Hyvä 
kaula, ylälinja ja häntä. Erinomainen karva. Tyypilliset liikkeet, kuitenkin vielä hieman löysät edestä. 
AVO ERI1 SA PN-1 SERT→FI MVA VSP 
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OULU 9.7.2021 
tuom. Eli-Marie Klepp 
 
NARTUT: 
VETMAR LIVI ZLATOVLASKA 
Good size. Typical head. Good nose. Ok set ears. Good neck & shoulder. Shows a little bit loose tail. Must 
not be heavier. Nice long head. Very good in the front. Good tights, enough angulated. So sweet, nice 
temperament. Moves ok. 
AVO ERI1 
 
  



OULU 10.7.2021 
tuom. Marianne Holmli 
 
NARTUT: 
OSCULARIA’S SOME KIND OF WONDERFUL 
Well balanced. Nice silhouette. Excellent head & expression. Super pigmentation. Excellent nostrils. Super 
topline and tail. Excellent body and bone. Nice angulations. Super coat and temperament. 
NUO ERI1 SA PN-1 SERT CACIB ROP 
FIN-ANSSIN LUKSUS 
Well balanced. Excellent head, but needs darker mask and ears. A little bit heavy in body. Nice topline and 
tail. Excellent angulations. Excellent movement. Super temperament. Excellent coat. 
AVO ERI1 SA PN-2 VACA 
OSCULARIA’S LOVE THIS BUSINESS 
POISSA 
 
  



OULU 11.7.2021 
tuom. Valentinas Stiklius 
 
NARTUT: 
FIN-ANSSIN MIRHAMI 
Middle size and good in format. Typical head, nice expression. Correct bite. Good topline. Correct tail. 
Typical coat. Nice temperament. 
AVO ERI1 SA PN-1 nord-SERT ROP 
 
  



LAUKAA 11.7.2021 
tuom. Veli-Pekka Kumpumäki 
 
UROKSET: 
MAGEETAN DAY DREAM WHISPER 
Reipas ja ryhdikäs, komealla sivuaskeleella liikkuva, lanneosaltaan hieman pitkä nuori uros, jolla hyvä 
luusto, ilmeikäs leveä naama. Hyvät, avoimet sieraimet. Kauniit silmät. Hyvät korvat ja rypyt. Erittäin hyvä 
eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Hyvät takakulmaukset. Häntä voisi olla korkeammalle kiinnittynyt. 
Hyvä turkki ja väri. Liikkuu hyvin, edestä hieman epävakaasti. 
NUO ERI1 SA PU-2 SERT 
BULLBERRY PUGS VANGUARD 
Tanakka uros. Hyvät mittasuhteet. Sopiva luusto. Riittävä eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Hieman 
kuroutunut alalinja. Polvikulmaa saisi olla enemmän ja häntä ylemmäs kiinnittynyt. Hyvä kallo, sopivat 
rypyt. Tummat silmät. Sieraimet voisivat olla avoimemmat ja kuono leveämpi. Hyvä karvapeite. Hyvä 
sivuliike, mutta helle syö puhtia. 
AVO ERI4 
DUOVAS PLAY THE GAME 
Erinomainen kokonaisuus ja mittasuhteet. Erinomainen ryhti ja rakenne. Hyvin tasapainoinen ja vankka. 
Erinomainen etuosa. Komea ryhti ja ylälinja. Erinomainen hännänkiinnitys. Hyväilmeiset, leveät kasvot. 
Kauniit, tummat silmät. Hyvät rypyt. Leveä alaleuka. Hyvä karvapeite. Komeat liikkeet ja asenne. 
AVO ERI1 SA PU-1 ROP 
HONGOTAR CEREMONY OF HEARTS 
Hyvät mittasuhteet, mutta hieman löysässä kunnossa. Lanne voisi olla tiiviimpi. Kuroutunut alalinja. Hyvä 
eturinta ja ylälinja sekä hännänkiinnitys. Hyväilmeinen naama, joka voisi olla hieman leveämpi. Avoimet 
sieraimet. Hyvä karvapeite. Liikkeessä ryhdikäs. Takapotku voisi olla voimakkaampi. 
AVO ERI2 
MAGEETAN AMAZING BLACK DIAMOND 
Hyvin vankka uros. Hieman jo raskaan puoleinen. Hyvä vahva luusto. Erittäin hyvä, pitkä rintakehä. Hieman 
pitkä lanne. Hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Hyvä kallon leveys. Hyvät sieraimet, mutta kuono saisi olla 
täyteläisempi. Runsaasti nahkaa. Hyvä karva. Hyvä musta väri. Silmät saisivat olla hieman tummemmat. 
Liikkuu hyvin, mutta kaipaa ryhtiä. 
AVO ERI3 
NARTUT: 
TANGETOPPEN’S AWESOME N’SPARKLING 
Hyvin ryhdikäs ja olemukseltaan reipas. Narttumainen ja ikäisekseen hyvin kehittynyt. Riittävä luusto. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Ryhdikäs ylälinja. Hyvin ilmeikäs, vielä pieni pää. Kaipaa vielä ryppyjä. Hyvät sieraimet 
ja kuono. Erittäin hyvä karvapeite. Erinomaiset liikkeet ja asenne on täydellinen. 
JUN ERI1 SA PN-1 SERT VSP 
CANMOY’S CATCALL 
Ryhdikäs, päivästään nauttiva tiivisrunkoinen narttu, jolle toivoisi hieman korkeammat raajat. Hyvät 
kulmaukset, eturinta, rintakehä ja hännänkiinnitys. Pieni, narttumainen pää. Kauniit tummat silmät. 
Sieraimet voisivat olla avoimemmat ja alaleuka leveämpi. Hyvä karvapeite ja väri. Sopiva luusto. Liikkuu 
hyvin. 
AVO ERI2 SA PN-3 
CANMOY’S HOLA GUAPA 
Tanakkarunkoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Sopiva luusto. Hyvä pää. Tummat silmät. Hieman ahtaat 
sieraimet. Ylälinja voisi olla suorempi. Hieman luisu lantio. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä 
hännänkiinnitys. Hyvä karvanlaatu. Liikkeessä löytyy ryhti ja parempi tasapaino kuin pöydällä tutkittaessa. 
Hyvät sivuliikkeet ja ryhtiäkin on. 
AVO ERI4 
METSÄMANSIKAN LADY SANSA 
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Soma, pieni, tasapainoinen narttu. Hyvät mittasuhteet ja sopiva luusto. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Erittäin hyväilmeinen naama, joka tarpeeksi leveä. Hyvät silmät, sieraimet ja alaleuka. Eturinta saa vielä 
täyttyä. Erittäin hyvä karvapeite. Erittäin hyvät, tasapainoiset liikkeet. 
AVO ERI1 SA PN-2 
TALVENHALTIAN SHINY HEART 
Hyvät, ilmeikkäät kasvot. Sopivasti ryppyjä leveässä kallossa. Hyvä alaleuka ja kirsu. Kauniit silmät. Hieman 
jo raskas runko. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hieman suora olkavarsi. Vahva luusto. Hyvä takaosa ja häntä. 
Paksu turkki. Hyvät liikkeet. Voisi olla hieman ryhdikkäämpi. 
AVO ERI3 
 


