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4.9.2011 Let’s Go Vantaa
Tuomari Harto Stockmari

UROKSET, JUNIORILUOKKA
DENSBORD HAPPY BALOO FI38335/10
i. Moby-Doo Grendel Little Funny Boy
e. Densbord Moment Of Star
Kookas urosm. kokonaisuus. Ok mittasuhteet. Oikean-
muotoinen pää. Hyvä niska sekä runko. Rodunom. kul-
mautunut. Hyvä häntä. Erinom. pigmentti. Miellyttävä 
käytös. Liikkuu vapaasti. JUN ERI JUK1 SA PU2 SERT

UROKSET, AVOIN LUOKKA
JOU-HAUN BRUTUSBRUNO FIN28497/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen e. Jou-Haun Viivi
Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikeanm 
pää, hyvä niska ja runko. Oikein kulmautunut. Liikkuu 
helpolla askeleella, miellyttävä käytös.
AVO ERI AVK1 SA PU3 VASERT
JOUHAUN PONTUSPONZO FIN32732/06
i. Nabuco’s Calvin Klein e. Jou-Haun Viivi
Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Hieman 
pieni pää, hyvä niska ja runko. Normaalisti kulmautunut. 
Hyvä häntä. Nokisuutta värissä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä 
käytös. AVO EH
VIPERVUOREN EPPU NORMAALI  FIN32209/08
i. Vilway’s Legend Of Love e. Jou-Haun Wilhelmiina
Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Melko 
hyvä pää, johon toivoisin hieman korostuneemman ala-
leuan. Hyvä niska ja runko. Hieman suora olkavarsi. Hyvä 
takaosa. Tarvitsee harjoitusta. Liikkuu hieman löysästi 
edestä, hyvin takaa. AVO ERI AVK2

UROKSET, VALIOLUOKKA
TROPPOLA NICOLAS CAGE FIN61210
i. Hunsrueck’s Flying Finn e. Troppola Extra Adora 
Urosmainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikean-
muotoinen pää, toivoisin tummemmat silmät. Hyvä niska 
ja runko sekä häntä. Hieman suora olkavarsi. Hyvin kul-
mautunut takaosa. Hyvä käytös. Hyvä pigmentti. Toivoi-
sin rullaavammat liikkeet. VAL ERI VAK2 SA PU4
VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER FI34830/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Nice-looking 
Kompakti urosmainen kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. 
Hyvä niska, runko ja häntä. Rodunomaisesti kulmautu-
nut. Hyvä pigmentti. Miellyttävä käytös. Liikkuu roduno-
maisesti ja joustavasti. VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP

NARTUT, JUNIORILUOKKA
JOU-HAUN SERAFINA FI10403/11
i. Xeriex’s King’s Promise e. Jou-Haun Vilma 
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikean-
muotoinen pää, jossa kaunis ilme. Hyvä niska ja eturin-
ta. Hyvin kehittynyt runko. Rodunomaisesti kulmautunut. 
Miellyttävä käytös. Liikkuu rodunomaisesti rullaten.
JUN ERI JUK1 SA PN2 SERT

MILONE’S LITTLE HIAWATHA FI50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Melko 
hyvä pää. Toivoisin hieman korostuneemman alaleuan. 
Hyvä ilme. Hyvä niska. Tilava runko. Köyristää hieman 
ylälinjaa. Riittävän korkea hännän kiinnitys. Norm. kulma-
utunut. Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin. JUN ERI JUK2

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
KINGPOINT BREAK THE BANK  FI12755/10
i: Anjos Maa e: Summersweet Power Puff Girl 
Narttumainen kokonaisuus, ok mittasuhteet. Melko hyvä 
pää, toivoisin hieman korostuneemman alaleuan. Hyvä 
ilme. Hyvä niska. Tilava runko. Turhan pitkä lanneosa. 
Normaalisti kulmautunut. Miellyttävä käytös. Liikkuu hie-
man jäykästi. NUO EH
VILWAY’S UNBEATABLE ROSE FI40875/10 POISSA

NARTUT, AVOIN LUOKKA
SO COMICAL THUMBELINA 28161/09 POISSA

NARTUT, VALIOLUOKKA
JOU-HAUN JOSEFINA FI37278/09
 i. Puggens Qung Qarl e. Jou-Haun Vilma 
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikean-
muotoinen pää, hyvä ilme. Hyvä niska ja runko. Hyvä hän-
tä. Normaalisti kulmautunut. Hieman kuroutunut alalinja. 
Miellyttävä käytös. Hyvä pigmentti. Liikkuu tyypillisesti.
VAL ERI VAK1 SA PU3

NARTUT, VETERAANILUOKKA
ALAUNT CARLIN HENNESSEE FIN24331/99
i. Ottelowaibried e. Liisalon Curvicas
Kompakti narttumainen kokonaisuus. Oikeanmuotoinen 
jo hieman kuivunut pää. Hieman vaaleat silmät. Hyvä 
niska ja runko. Normaalisti kulmautunut. Hyvä pigmentti. 
Miellyttävä käytös. Liikkuu hyvin takaa. Toivoisin yhden-
suuntaisemmat etuliikkeet. Nokinen väri. VET EH
JOU-HAUN VIIVI FIN21440/03
i. Troppola Quantana Mera e. Alaunt Carlin Gaunis-Veera 
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikean-
muotoinen pää. Hyvä niska ja runko sekä häntä. Kaunis 
takaosa. Hyvä pigmentti. Miellyttävä käytös. Liikkuu ro-
dunomaisesti rullaten.
VET ERI VEK1 SA PN1 VSP ROP-VETERAANI

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL JOU-HAUN
Kolmesta yhdistelmästä koostuva kasvattajaluokka. Oi-
keanmuotoiset päät, hyvät rungot. Rodunomaiset kulma-
ukset ja liikkeet. KASV1 KP ROP-KASVATTAJA
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2.7.2011 JUVA
Tuomari Jari Laakso

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
FINNDANES GUEST OF HONOUR FI47781/09
i. Helisain Jasper e. Kingsize Fawn Italian Gloria Perla 
1 v 11 kk. Mittasuhteiltaan hyvä nuori uros jolla hyvä raa-
jaluusto. riittävän korkea hännänkiinnitys. Kulmaukset 
saisi runsaammat. Seistessä pehmeä mutta liikkeessä 
hyvä ylälinja. Etuosa saisi olla hieman täyteläisempi. 
Erinom. ilme. Hyvä voimaksa kallo. Täyteläisempi kuono-
osa. Aavistuksen runsaat kuonopoimut. Hyvät korvat ja 
purenta. kaunis maski. Terveet liikkeet.
NUO ERI NUK2 SA PU3 VASERT
SEPPO FI16213/10
i. Bombastic Xplosiono e. Marabou Ligt Tonight 
1,5 v. Hyvät rungon mittasuhteet. Tasap. kulmaukset. 
Hyvä hännänkiinnitys. Varsin hyvä etuosa, joskin hieman 
pehmeät kyynärpäät. Kallo voisi olla hieman täyteläisem-
pi. Turhan suuri kuonopoimu. Muuten hyvä kuono-osa ja 
purenta. Eriparikorvat. NUO ERI NUK1 SA PU2 SERT

UROKSET, AVOIN LUOKKA
FINNDANES FUEL FOR LIFE 37505/09
i. Xeriex’s Expert Of Magic e. Finndanes Best In Bed  
2 v riittävän lyhyt voimakas uros jolla hyvä raajaluusto. 
Riittävä raajakorkeus. Ylälinja voisi olla suorempi. Turhan 
matala hännänkiinnitys. Riittävät kulmaukset. Voimakas 
pää jossa hieman liioitellusti nahkaa. Alaleuka voisi olla 
voimakkaampi. Ruusukorvat, hyvät silmät, riittävän pitkä 
askel, hyvä väritys. AVO ERI AVK2
PUGEMON FLAWLESS DREAM
i. Sycamore’s Mr. Stripey e. Pugemon Ally Mc Pug  
2,5 v. Hyvä rungon pituus. Erinom takaosa ja hännän 
kiinnitys. Etuosa saisi olla täyteläisempi. Pysty olkavarsi 
häiritsee, pää voisi olla hieman jätkämäisempi. Runsas 
päänahka. Kaunis kuono-osa, hyvät silmät. erinom taka-
liik, hieman kapeat etuliikkeet. AVO ERI AVK1

UROKSET, VALIOLUOKKA
VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER FI34830/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Nice-Looking 
2,5 vuotta. mittasuhteiltaan hyvä voimakas uros, jolla 
hyvä hännänkiinnitys. Täyteläinen etuosa. Hyvä raaja-
luusto. Hyvä kallo. Kaunis kuono-osa. Tasapainoiset liik-
keet. VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP

NARTUT, JUNIORILUOKKA
AAMULUMON IHKU-ILONA 57719/10
i. Tuulivei Elegie e. Densbord Moment Of Magic
n. 10 kk riittävän lyhyt jun narttu. Riittävä korkea hännän 
kiinnitys. Hyvät takaulmaukset. Hieman pehmeä ylälinja, 
etuosa täytty iän myötä. Vielä vauvan pää jossa isot kor-
vat. Terveet liikkeet. Hieman pehmeyttä ranteissa. 
JUN ERI JUK3
BLOMLANE’S SWEET PARADISE 54282/10
i. Finndanes Chosen One e. Blomlane’s Dream Come True 
10 kk. Hyvä rungon pituus, vielä hieman pehmeä ylälinja. 
Hyvät takakulmaukset, tällä hetkellä hyvin pysty olkavar-
si, hyvä häntä. Vauvan pää jossa suuret korvat. Hyvät 
takaliikkeet, etuliikkeet hieman pyörivät johtuen olkavar-
resta. JUN EH
FANILLA DE LAMICO MET295/10 
Vajaa 1,5 vuotta lupaava jun narttu jolla hyvä rungon tila-
vuus. Erinom. hännän kiinnitys, tasap. kulmaukset. Hyvä 
raajaluusto. Lupaava eturinta. Narttumainen pää jossa 
korvat? Silmien ei tarvitse ollayhtään ? Hyvä purenta. hy-
vät liikkeet. Hengitys saisi olla vapaampi. JUN ERI JUK2
VILWAY’S UNBEATABLE ROSE FI40875/10
i. Liisalon Osake e. Vilway’s Queen Kathleen 
13 kk. Erittäin lupaava kaunis voimakas jun narttu joka 
tasap. kulm. Riittävän korkea hännänkiinnitys. Kaunis 
etuosa. Erinom. pää jossa jo kaikki aikuisen valion omi-
naisuudet, hyvät liikkeet. Koko elämän kestävä ? saa 
jatkua. JUN ERI JUK1 SA PN1 VSP SERT

VSP VILWAY’S UNBEATABLE ROSE – ROP VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER
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NARTUT, AVOIN LUOKKA
BLOMLANES DREAM COME TRUE  FI23380/08
i. Kingsize Black Bilberry e. Bombastic Voice Of Venus 
3 v. Riittävän lyhyt, aavistuksen pehmeä ylälinja. Riittävä 
raajaluusto. hyvä häntä, tasap. kulm. Etuosa voisi olla 
hiukan täyteläisempi. Narttumainen liioittelematon pää. 
ruusukorvat, hyvä suu. Voisi liikkua hieman innokkaam-
min. AVO ERI AVK2 SA PU3

DENSBORD MOMENT OF MAGIC
i. Vilway’s Legend Of love e. Gleizz All You Loving 
2,5 vuotta. Hyvä ? pituus ja tilavuus. riittävä raajaluusto. 
Hyvä häntä. Täyteläinen voimakas etuosa. hyvät taka-
kulm. Pysty olkavarsi häiritsee liikkeessä. Hyvä ilmeikäs 
nartun pää joskin korkealle kiinni isot korvat. Riittävän 
vapaa hengitys. Erinom. takaliikkeet, pysty olkavarsi lait-
taa eturaajan vääränlaiseen lentoon. Elinikäinen dieetti 
saa jatkua. AVO ERI AVK1 SA PN2 VASERT

NARTUT, VETERAANILUOKKA
VILWAY’S GAYDY GO-GO GIRL 17208/01 POISSA
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28.8.2011 SKKY Kaivopuisto
Tuomari Kari Järvinen

BABYLUOKKA, UROKSET
LONELY RIDER’S MIRACLE MIGHTY THOR 24545/11
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Soul Sister 
5 kk nuorukainen, jolla kaunisilmeiset kasvot. Hieman 
isot korvat. Hyvä niska ja etuosa. Vahva rintakehä. Voisi 
olla hieman lyhyempi lanne. Hyvinasettunut häntä. Hyvin-
kulmautuneet takaraajat. Vahva luusto. Liikkuu kauniisti. 
Lupaava nuorukainen. PEK1 KP 2. paras urospentu
MILONE’S YURIKO MIO 28008/11
i. Feist Of Gawanishi Green House JP
e. Sese-On Dino-Daami
Erittäin hyvinrakentunut musta nuori uros, jolla hieman 
pitkä kuono. Alaleuan tulisi olla voimakkaampi. Samoin 
otsa saisi olla vahvempi ja täyteläisempi. Hyvät silmät. 
Oikeat mittasuhteet rungossa. Hyvä häntä. Oikein kulma-
utuneet raajat. vahva runko ja luusto. Liikkuu hyvin. Pää 
tarvitsee hieman lisää aikaa. PEK2

PENTULUOKKA, UROKSET
BOZO GANG’S TYRMÄYSTIPPA 17470/11
i. Puggens Qung Qarl e. Ilka 
Hyvin kaunis nuorukainen. Kauniit kasvot. Hyvä ilme. 
Erinomainen alaleuka. Kauniit silmät, hyvät korvat. Erin-
omainen niska ja selkälinja. Hyvä häntä. Oikeinkulmautu-
neet raajat. Rintakehä saisi olla hieman parempi. Vahva 
luusto. Liikkuu kauniisti.
PEK1 KP 1. paras urospentu VSP-PENTU

BABY-LUOKKA, NARTUT
LONELY RIDER’S FIRST MIRACLE 24546/11
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Soul Sister 
Musta nori narttu, jonka pää saa vielä voimistua. Mutta 
silti kauniit kasvot. Hyvät silmät. Hyvä alaleuka. Hieman 
isot korvat. Oikeat mittasuhteet rungossa. Häntä voisi 
olla hieman ylemmäs kiinnittynyt. Oikein kulmautuneet 
raajat. Hyvä runko ja luusto. Liikkuu hyvin.
PEK3
LONELY RIDER’S MIRACLE TOP MODEL 24549/11
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Soul Sister 
Hyvin esitetty nuori narttu, jolla hyvä ilme kasvoissa. 
Kauniit silmät. Hyvä kuono ja alaleuka. Vielä hieman ah-
das etuosa. Hyvät mittasuhteet rungossa. Hyvinkulma-
utuneet takaraajat. Oikeinkiinnittynyt häntä. Runko saa 
kehittyä vielä. Liikkuu hyvin. PEK4
MERENRANNAN XANTARA 21592/11
i. Kirby’s Just One Word e. Merenrannan Tirlittan 
Hyvin kaunis, lupaava nuori neiti. Erinomainen pää. Kau-
niit kasvot. Erinomainen ilme. Erinomainen niska ja sel-
kälinja. Hyvin asettunut häntä. Erinomainen etu-ja taka-
osa. Vahva luusto. Liikkuu erinomaisesti.
PEK1 KP 2. paras narttupentu
XERIEX’S BIRTHDAY PRESENT 27973/11
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Extra Moonshine
Nyvinrakentunut nuori narttu, jolla hyvä pää. kauniit sil-
mät. Hyvä alaleuka. Hyvät korvat; antavat hyvän ilmeen. 
Hyvä niska. Erinomainen eturinta. Häntä voisi olla hie-
man korkeammalle kiinnittynyt. Hyvinkulmautuneet raa-
jat. Vahva luusto. liikkuu hyvin.  PEK2 KP

PENTULUOKKA, NARTUT
BOZO GANG’S TULE HYVÄ KAKKU 17471/11
i. Puggens Qung Qarl e. Ilka
Aivan erinomaisesti liikkuva, erinomaisesti rakentunut 
narttu. Kaunis pää. Erinomainen ilme hyvissä kasvois-
sa. Erinomainen niska-ja selkälinja. Oikeat mittasuhteet 
rungossa. Erinomainen etu-ja takaosa. Yksinkertainen 
häntäkierre. Mutta aivan viehättävä, erinomainen kehä-
karisma. PEK1 KP ROP-PENTU
KINGPOINT DRESSED TO THE NINES 18654/11
i. Kirby’s Just one Word e. Keiko Lionheart
Erittäin hyvä vahvarakenteinen narttu, mutta valitettavas-
ti se on hieman liian tuhdissa kunnossa. Hyvässä pääs-
sä kauniit korvat ja silmät. Hyvä alaleuka. Oikea ilme. 
Erinomaiset raajojen kulmaukset. Erinomaisesti asettu-
nut häntä. Tänään liian massiivinen rungon kunto antaa 
liian matalan vaikutelman. Oikea tapa liikkua. PEK2

UROKSET, JUNIORILUOKKA
DENSBORD HAPPY BALOO 38335/10
i. Moby-Doo Grendel Little Funny Boy
e. Densbord Moment Of Star
Suuri, raskasrakenteinen nuori uros. Voimakas pää. Hie-
man pienet silmät. Hyvä alaleuka. Hieman taakselaske-
va otsa. Hyvin vahva runko. Leveä etuosa. Yliasettunut 
häntä. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Voisi olla 
hieman lyhyempi lanne. Vahva luusto. Liikkuu hyvin. Iän 
kanssa saisi kiinteytyä hieman. JUN EH
XERIEX’S KING OF THE HILL 55540/10
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Legend of Winona 
Kookas, erittäin hyvin rakentunut, erinomaiset mittasuh-
teet omaava nuorukainen. Vahva pää. Kauniit kasvot, 
jossa hyvät silmät. Vahva alaleuka. Oikeat korvat. Oikea 
pigmentti antaa oikean ilmeen. Erinomainen niska-ja sel-
kälinja. Hyvä runko. Erinomaisesti kulmautuneet raajat. 
Erinomainen häntä. Liikkuu hyvin. JUN ERI JUK 1 SA PU3

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KINGPOINT CRAB BAIT 15122/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionheart 
Erinomaisesti rakentunut nuorukainen, jolla erinomaiset 
mittasuhteet rungossa. Vahva pää. Kauniit silmät. Erin-
omaiset korvat. Hyvä alaleuka. Hyvä pigmentti kasvois-
sa. ? erinomainen ilme. Erinomainen niska-ja selkälinja. 
Oikeinkulm. raajat edessä ja takana. Vahva runko. vahva 
luusto. Liikkuu kauniisti.
NUO ERI NUK1 SA PU1 VSP SERT
OSCULARIA’S HEAVY METAL KING 54313/09
i. Xeriex’s Electric Manuss e. Troppola Grace Kelly
Erittäin hyvinrakentunut nuori uros, jolla hyvä kallo. kau-
niit silmät. Melko runsas nenävekki. Alaleuka saisi olla 
hieman vahvempi. Hyvä niska-ja selkälinja. Erinomainen 
häntä. Hyvinkulmautuneet raajat. Vahva runko ja luusto. 
Voisi olla hieman lyhyempi lantiosta. liikkuu hyvin.
NUO ERI NUK2 SA PU2 VASERT
TROPPOLA ROBERT DE NIRO 21596/10
i. Troppola Hare Krishna e. Troppola Disco Dancer 
Uros, jolla hyvät mittasuhteet rungossa. Mutta se on liian 
kapea vielä ja rintakehä kovin lyhyt. Erinomainen kaula. 
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Hyvät silmät. Aloaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvä 
pigmentti. Erinomainen häntä. Oikeinkulmautuneet ta-
karaajat. Lyhyt olkavarsi. Vahva luusto. Ajan kanssa sen 
tulee saada ja tulee saamaankin täyteläisempi runko.
NUO EH

UROKSET, AVOIN LUOKKA
MERENRANNAN TOHTORI SYKERÖ 34915/08 POISSA
VIPERVUOREN EPPU NORMAALI 32209/08
i. Vilway’s Legend Of Love e. Jou-Haun Wilhelmiina
Vahvarakenteinen uros, jolla hyvä kallo. Hieman pitkä 
kuono. melko voimakas nenäryppy. Kauniit silmät. Hyvä 
alaleuka. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Vahva 
rintakehä. Oikein asettunut häntä. Liikkuu hyvin. Koko-
naisuudessaan voisi olla hieman kiinteämpi.
AVO ERI AVK1
XERIEX’S KING’S PROMISE 61309/08
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Extra Moonshine 
Erinomainen uros, jolla komea pää. Kauniit silmät. Hyvä 
kuono. Vahva alaleuka. Kaunis ilme kasvoissa. Erinomai-
nen niska ja selkälinja. Voimakkaasti kulmautuneet ta-
karaajat. Oikeinasettunut häntä. Hieman lyhyt olkavarsi, 
jonka johdosta nostaa liikaa etuaskelia liikkeessä. Takaa 
liikkuu hyvin. Hyvin vahva runko. Koiralta eläinlääkäri 
poistanut molemmat kivekset omistajan mukaan. Vali-
tettavasti ell todistus unohtunut kotiin, minkä johdosta 
EVA-palkintosija. AVO EVA

UROKSET, VALIOLUOKKA
BOMBASTIC CHEERFUL BUDDHA13033/08
i. Jack-Black Mad-Mops e. Bombastic Joybella La-Bomba
Erinomaisesti rakentunut musta uros, jolla hyvä pää. 
Hyvät silmät. Vahva alaleuka. Kauniit korvat. Hyvä ilme 
kasvoissa. Hyvin vahva runko. Hieman leveä etuosa. 
Erinomainen takaosa. Hyvä häntä. Oikeat mittasuhteet. 
Liikkuu hyvin. VAL ERI VAK1 SA PU4
NASTANAKIN GUSTU ADOLFE 11245/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa 
Hyvänkokoinen musta uros. Taittokorvat. Voimakas nenä-
vekki. Alaleuan tulisi olla vahvempi. Vahva runko. Häntä 
saisi olla korkeammalle kiinnittynyt. Kääntää kyynärpäitä 
sisään ja etukäpäliä ulos. Hyvinkulmautuneet takaraajat. 
Liikkuu takaa hyvin. Edestä epävakaasti. VAL EH
TROPPOLA NICOLAS CAGE 61210/08
i: Hunsrueck’s Flying Finn e: Troppola Extra Adora 
Vahvarakenteinen uros, jolla hyvä kallo. Silmät saisi olla 
tummemmat ja alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvät 
korvat. Voisi olla kiinteämpi rungostaan. Selkälinja antaa 
hieman periksi. Erinomainen häntä. Vahva luusto. Saisi 
liikkua reippaammin. VAL ERI VAK2

NARTUT, JUNIORILUOKKA
DEL SUR ANDALUSI PAYA MALA LOE2004251
9 kk nuori narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet run-
gossa. Pää tarvitsee hieman aikaa. Hyvä kuono. Oikea-
asentoinen kirsu. Vahva alaleuka. Hieman pienet silmät. 
Kauniit korvat. Ilmettä parantaisi vielä hieman paremmin 
rypyttynyt otsa. Kaunis niska ja selkälinja. Hyvinkulmau-
tuneet raajat. vahva luusto. Häntä voisi olla hieman kor-
keammalle kiinnittynyt. liikkuu hyvin. JUN ERI JUK4

FLINTSTYLE EVENING STAR 46328/10
i. Summersweet Man With A Plan
e. Flintstyle Caramel Queen 
Aivan erinomainen juniorinarttu. kauniit silmät. Oikein-
asettunut kirsu. Hyvä alaleuka. Kauniit korvat. Hyvä pig-
mentti. Kaunis ilme kasvoissa. Erinomainen niska ja sel-
kä. Erinomainen häntä ja takaosa. Erinomaisesti kulma-
utunut etuosa. Vahva luusto. Harmi, että se on hieman 
liian tuhdissa kunnossa. Mutta liikkuu kauniisti.
JUN ERI JUK2 SA
HARIETTANS WANESSA 40871/10 POISSA
JITTERBUG BLACK FOXTROT 35233/10
i. Jitterpug Ellington e. Sinimetsän Jopas Jotain
Hyvänkokoinen musta narttu, jolla hyvä kallo. Silmät sai-
si olla tummemmat ja alaleuka hieman vahvempi. Hie-
man lyhyt olkavarsi. Oikeat mittasuhteet rungossa. Hän-
tä saisi olla korkeammalle kiinnittynyt. Runko tarvitsee 
aikaa täyttyäkseen. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. 
Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen ja täyttääkseen hyvät 
raaminsa. JUN EH
KRIIKLIGAN’S ÄSTER 16763/11
i.  Tangetoppen’s Xclusive Rolex 
e. Kriikkligan’s Vackra Valma
Hyvinrakentunut nuori narttu, jolla erinomainen pää. 
Kauniit silmät, hyvä kuono, vahva alaleuka, hyvät korvat, 
kaunis ilme kasvoissa. Erinomainen niska ja hyvä selkä-
linja. Häntä voisi olla hieman korkeammalle kiinnittynyt. 
Ja se voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa rungol-
taan. Liikkuu kauniisti. JUN ERI JUK3
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Erinomaisesti rakentunut, hyvät mittasuhteet omaava 
narttu, jolla kauniit kasvot. Hyvä pigmentti. Hyvä alaleu-
ka. Erinomainen niska ja selkälinja ja etuosa. Vahva run-
ko. Takaraajat saisi olla hieman enemmän kulmautuneet. 
Liikkuu kauniisti. nartun kanssa saa olla tarkkana ruoan 
määrässä. JUN ERI JUK1 SA

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
KINGPOINT CATWALK 15126/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionhart 
Erinomaisesti rakentunut. Erinomaiset mittasuhteet 
omaava narttu, jolla erinomainen pää. Hyvät korvat. vah-
va alaleuka. Kaunis ilme kasvoissa. Erinomainen niska 
ja selkälinja. Erinomaisesti kulmautunut. Erinomaiset 
raajat, joilla liikkuu tyypikkäästi.
NUO ERI NUK1 SA PN2 VASERT
MERENRANNA WIEHKEÄ WADELMA 18595/10
i. Bombastic Uuno The Vip e. Troppola Carmen Electra
Kauniisti liikkuva narttu, jolla hyvä pää. Kauniit kasvot. 
Hyvä ilme. Erinomainen niska ja etuosa. Hyvinasettunut 
häntä. Voisi olla hieman lyhyempi lanteestaan. Riittävä 
luusto. vahva runko. NUO ERI NUK3 SA
XERIEX’S DIESEL WIND 23125/10
i. Tangetoppens Vin Diesel Norweg Boy
e. Xeriex’s Love Like A Wind 
Erinomainen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis 
niska ja selkälinja. Erinomaiset kulmaukset. Häntä saisi 
olla korkeammalle kiinnittynyt. Hyvä pää. Silmät voisivat 
olla hieman suuremmat. Hyvät korvat. Oikea-asentoinen 
kirsu. Liikkuu hyvin. NUO ERI NUK2 SA PN4
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NARTUT, AVOIN LUOKKA
KINGPOINT BREAK THE BANK 12755/10
i. Anjos Maa e. Summersweet Power Puff Girl 
Vahvarunkoinen narttu, joka voisi olla hieman lyhyempi. 
Voimakas pää. Hyvät korvat. Kauniit silmät. Alaleuka 
saisi olla vahvempi. Hieman leveä edestä. Vahva runko. 
Riittävästi kulmautunut takaa. Yksikierteinen häntä. Voi-
si olla hieman kiinteämmässä kunnossa. Liikkuu hyvin.
AVO ERI AVK2
KINGPOINT CAUSIN ’A COMMOTION 15125/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionhart 
Erinomainen narttu. Erinomainen pää. Kauniit kasvot. 
Hyvä ilme. Erinomainen niska ja selkälinja. Aivan erin-
omainen etuosa. kaunis eturinta. Erinomainen takaosa, 
runko ja raajat. liikkuu kauniisti. Erinomainen kokonai-
suus. AVO ERI AVK1 SA PN1 ROP SERT
ROSEDALE CANDY STRIPE 18934/09
i: Puggens Qung Qarl e: Rosedale Apricot Twist 
Hieman tuhdissa kunnossa oleva narttu, jolla voimakas 
pää. Hyvät silmät. Alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvä nis-
ka. Nostaa selkäänsä liiaksi. Häntä saisi olla korkeam-
malle kiinnittynyt ja raajat paremmin kulmautuneet. Liik-
kuu hieman jäykin askelin. AVO EH

VIPERVUOREN MOLLA MAIJA 32212/08
i. Vilway’s Legend Of love e. Jou-Haun Wilhelmiina
Liian tuhdissa kunnossa oleva narttu. Hyvä pää. kauniit 
kasvot. Hyvät silmät. Hyvä alaleuka. Hyvä ilme. Hyvä nis-
ka. Laskee selkälinjaansa. Häntä voisi olla korkeammal-
le kiinnittynyt. Hyvät raajat. Tuhdin kunnon takia vaikuttaa 
liian lyhytraajaiselta. liikkuu takaa hyvin, edestä leveästi.
AVO EH

NARTUT, VALIOLUOKKA
MERENRANNAN TIRLITTAN 34916/08
i. Liisalon Osake e. Merenrannan Pikku-Prinsessa 
Hyvinrakentunut narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. 
Vahva leuka. Kauniit silmät. Hyvä alaleuka. Lyhyt olka-
varsi. Hyvinkiinnittynyt häntä. Vahva runko. liikkuu hyvin.
VAL ERI VAK1 SA PN3
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UROKSET, JUNIORILUOKKA
TROPPOLA ROBERT DE NIRO FI21596/10
i. Troppola Hare Krishna e. Troppola Disco Dancer  
Neliömäinen, ääriviiv. tyypikäs. Erinom. pään muoto. 
Hyvät rypyt. Leveä leuka. Sieraimet voisivat olla avonai-
semmat. Etuosan tulee täyttyä ja kyynärp. tiivistyä. Hyvä 
ylälinja ja häntä. Hyvä takaosa. Hyväluonteinen, mutta pi-
tää tottua käsittelyyn. Liikkuu takaa oikein. JUN ERI JUK1

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KIRBY’S JUST ONE WORD 26127/10 POISSA
OSCULARIA’S HEAVY METAL KING FI54313/09
i: Xeriex’s Electric Manuss e: Troppola Grace Kelly  
Sopivan kokoinen neliömäinen. Otsa voisi olla aavist. 
voimakkaampi, muuten hyvä pään muoto. Kauniit silmät. 
Hieman raskas nenäpoimu. Toivoisin avonaisem. sierai-
met. Hyvin kehitt. etuosa. Kaunis rintakehä. Hyvät taka-
kulmat. Häntä voisi olla hivenen korkeamm kiinnittynyt. 
Liikkuu varsin mallikkaasti. NUO ERI NUK1

UROKSET, AVOIN LUOKKA
SO COMICAL PUSS IN BOOTS 28158/09
i. Celestial Storybook Hokule’a
e. Puggens Madeleine Of Sweden
Neliömäinen kaunislinjainen nuori uros. Komea pää. Suu-
ret, kirkkaat silmät. Vahvat leuat. Hyvät rypyt. Tiivis etu-
osa. Hyvä takaosa ja hännän kiinnitys. Liikkuu ja esiintyy 
mallikkaasti. AVO ERI AVK1 SA PU1 VSP SERT FI MVA
TROPPOLA NICOLAS CAGE FI61210/08
i. Hunsrueck’s Flying Finn e. Troppola Extra Adora 
Hyvin kehittynyt, ääriviiv. tyypikäs uros. Voimakas pää. 
Riittävästi ryppyjä. Hyvä etuosa ja runko. Hännänkiinn. 
oikein. Reidet saisivat olla leveämmät ja kinner kulmat 
syvemmät. Liikkuu kuitenkin oikein.
AVO ERI AVK2 SA PU2 VASERT

NARTUT, JUNIORILUOKKA
CONNECTION RINSESSA MADELEINE FI32077/10
POISSA
DENSBORD GIULIETTA FI42325/10
i. Mooby-Doo Grendel Little Funny Boy
e. Gleizz All Your Loving 
Sopivan kokoinen kaunislinjainen juniori, joka voisi olla 
aavist. lyhyempi. Hyvät rypyt ja maski. Hyvä etuosa. Syvä 
rintakehä. Häntä voisi olla aavist. kork. kiinnittynyt. Liik-
kuu hyvin. Hyvät takaraajat ja oikea turkin laatu.
JUN ERI JUK3
JITTERPUG BLACK FOXTROT FI352337/10 POISSA

MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Sopivan kokoinen, kaunisilmeinen narttu. Ihanat tummat 
silmät. Hyvät leuat. Hyvä etuosa. Kaunis rungon syvyys. 
Hieman tuhdissa ja löysässä kunnossa tänään. Voisi olla 
takaa aavist. paremmin kulmautunut. Karvapeite vielä 
hivenen pehmeähkö. Esiintyy hyvin. JUN ERI JUK2
OSCULARIA’S MERRY GO ROUND FI50413/10
i. Xeriex’s King’s Promise e. Troppola Mirelle Cherie 
Tiivis neliömäinen sopivan kokoinen narttu. Kauniit kirk-
kaat silmät. Hyvä alaleuka. Hyvä etuosa ja runko. Terve 
raajarakenne. Hyvä karvapeite ja värimerkit. 9 kk vanhak-
si tasap. ja sopusuht. Hyvin lupaava.
JUN ERI JUK1 SA PN3 VASERT

NARTUT, AVOIN LUOKKA
ROSECLAN’S FLAMING VENUS FI31180/09 
i. Nastanakin Filpa e. Roseclan’s Baltic Princess 
Sopivan kokoinen neliömäinen narttu. Toivoisin voimakk. 
pään ja päähän enemmän ryppyjä. Hyvät silmät ja korvat. 
Hyvä runko. Raajojen luusto saisi olla voimakkaampi ja 
häntä aavist. korkeamm. kiinnittynyt. Hyvät takaliikkeet.
AVO EH
TROPPOLA MIRELLE CHERIE FIN33996/08
i. Troppola Hare Krishna e. Troppola Grace Kelly  Kool-
taan ja mittasuht kaunis narttu. Hyvä ryhti. Otsa voisi 
ollahieman voimakk. Hyvät leuat. Kauniit tummat silmät. 
Sopusuht. raajojen luusto. Hyvä rungon syvyys. Liikkuu 
oikein. AVO ERI AVK2 SA PN4
XERIEX’S KING’S PEACE FIN61312/08
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Extra Moonshine  Ikäi-
sekseen hyvin valmis. Hyvin kaunispäinen narttu. Kirk-
kaat kauniit silmät. Hyvät leuat. Hyvät rypyt. Tiivis, jämäk-
kä etuosa. Vahva suora selkä. Hyvä rintakehän muoto. 
Voisi olla hivenen lyhyempi. Hyvät takaraajat. Liikkuu 
oikein. AVO ERI AVK1 SA PN2 SERT

NARTUT, VALIOLUOKKA
PUGGENS MADELEINE OF SWEDEN 16046/07
i. Puggens Arthur Humle e. Puggens Gisela Av Såsta 
Ihastuttava narttu jolla erinom tasapaino päässä ja run-
gossa. Ilmeikkäät silmät. Leveät leuat. Näyttävä ylälinja 
jahäntä. Vahva luusto ja hyvät kulmaukset. Erinom rinta-
kehä, lantio ja lanne. Liikkuu mallikkaasti. Hyvä tempera-
mentti. VAL ERI VAK1 SA PN1 ROP

28.5.2011 HELSINKI
Tuomari Tuula Plathan



15    NÄYTTELYT • 2011

26.6.2011 ROVANIEMI KV
Tuomari Marja Talvitie

UROKSET, JUNIORILUOKKA
FLASH OF JOY RIKARDO FLAKCE SE23350/2011
Mkt välgående, en aning stor ung hane av utm. typ. Fint 
uttryck ach mkt bra öron. En aning stor rynka over noset. 
Fint överlinje ach svans. Bra pälskvalitet mene j i fullt 
päls. JUN ERI JUK1 SA PU2 VASERT
QUARTZ-AMOR’S CUVCASS-AVRA 52238/10
i. Ehfi I Am From The Future
e. Prästbacken’s Trendiga Tekla
Aavistuksen pitkä. Hyvä pää ja ilme. Korvat voisivat aset-
tua paremmin. Hieman suuri nenävekki. Hyvät raajat. 
Riittävästi kiertyvä häntä. hyvä karva. JUN ERI JUK2

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KINGPOINT BEEN THERE DONE THAT 12752/10
i. Anjos Maa e. Summersweet Powe Puff Girl
Hyvin liikkuva, erinom. tyyppiä oleva. Korvat saisivat 
asettua paremmin ja alaleuka olla leveämpi. Hyvä ylä-
linja, erinom. häntä. Hieman löysät kyynärpäät. liikkuu 
hyvin. Hyvä karva. NUO ERI NUK2 SA PU3 VARACA
KINGPOINT CRAB BAIT 15122/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionheart  
Erinom. rullaava, erinom. tyyppiä oleva uros. Kovin voima-
kas nenävekki. hyvät korvat. Ihannehäntä. Hieman löysät 
kyynärpäät. Löysää nahkaa rungossa, ei saisi olla yhtään 
enempää. NUO ERI NUK1 SA PU1 ROP SERT CACIB
NASTANAKIN LEAIFA 59503/09
i. Pugbully Soul man e. NastanakinFavru 
Aavistuksen pitkä ja vielä kovin löysä. hieman suuret kor-
vat. Voimakas nenävekki. Hyvä ylälinja ja hieno häntä. 
Vielä kovin löysät kyynärpäät. Hyvä takaosa. Hyvä karva. 
Saa vielä tiivistyä. NUO EH
NASTANAKIN MIHKKAL 19671/10
i. Pugbully Soul Man e. Nastanakin Gahteriinna
Hieman pitkä, edestä kovin löysä. Hyvät korvat ja pään 
malli. Kovin voimakas nenävekki. hengitys voisi olla vai-
vattomampi. Tyypillinen, rullaava liikunta puuttuu. Liikkuu 
kovin löysästi edestä. Tekee jopa hieman matalaraajai-
sen vaikutuksen. NUO EH

UROKSET, AVOIN LUOKKA
BLÅ MANDAG’S GO FOR GOLD GUNVALD SE12179/2009
Hieman pitkä, edestä kovin löysä. Kovin pienet sieraimet 
ja voimakas nenävekki. Korvat saisivat taittua parem-
min. Hieman alaskiinnittynyt, oikeinkiertynyt häntä. hyvä 
runko. Hieman palanut musta väri. Liikkuu edestä löysäs-
ti ja leveästi. AVO EH
EHFI JUST MADE IN NORWAY 19817/09
i. Jubilee’s Tophouse Bloke At Ehfi
e. Glomar Sing Sweet Lyrics 
Eritt. hyväntyyppinen. Hyvä pään malli, mutta jo liikaa ryp-
pyjä. Hyvät korvat. Kovin löysät kyynärpäät. Hyvä ylälinja 
ja riittävästi kiertyvä häntä. Hyvä karva. Liikkuu edestä 
leveästi, mutta riittävän rullaavalla käynnillä.
AVO ERI AVK1
NASTANAKIN DEAHPPAN 16391/06
i. Nastanakin Beahkka e. Fin-Anssin dubletti
Hieman matala ja kovin löysä edestä. Korvat saisivat 
asettua paremmin ja hieman liikaa löysää kaulanahkaa. 
Hyvin löysät ranteet. Alaskiinnittynyt häntä ja niukka pol-

vikulma. Hyvä karva. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. 
liikkuu löysästi. AVO H
NASTANAKIN GABBE 11242/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa
Hieman pitkä ja jo liian suurisilmäinen, edestä löysä, 
hyvärunkoinen uros. Kovin pienet sieraimet ja voimakas 
nenävekki. Hyvä ylälinja. Riittävästi kiertyvä häntä. Hyvä 
karva. Liikkuu löysästi ja leveästi edestä.  AVO EH
PYÖREÄN PÖYDÄN SIR LANCELOT 54586/07 POISSA
TANGETOPPEN’S WANTED NORWEGIAN 14110/09
POISSA

UROKSET, VALIOLUOKKA
JUTADOMBI SUPER-STAR MET8805/07
i. Par L’excellance Yes Iam e. Jutadombi Romy-Rossy 
Edestä kovin löysä eritt. hyvän tyyppinen. Aivan liian voi-
makas nenävekki. Hyvät korvat. Liiaksi nahkaa, peittää 
melkein silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvä karva. 
Liikkuu löysästi edestä, mutta riittävän rullaavalla käyn-
nillä. VAL EH

NARTUT, JUNIORILUOKKA
STRANDSMEDJANS NELLIE SE26934/2010
i. Strandsmedjan prins Wiggo e. Bousfields Engaging Sa-
brina Adu Om. Jessica Kristofferson, Ruotsi POISSA
TROPPOLA SOFIA COPPOLA SE62338/2010
i. Kirby’s just One Word e. Troppola La Petite Marie
Eritt. hyväntyyppinen. Hyvä ilme ja korvat. Hieman liian 
voimakas nenävekki. Löysät kyynärpäät. Hyvä ylälinja, 
häntä ja takaosa. Hyvä karva ja väri. Tarvitsee aikaa tii-
vistyäkseen. JUN ERI JUK1

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
FINNDANES HER ROYAL FATNESS 23615/10
i. Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Boy e. Kingsize Fawn 
Italian Gloria Perla 
Erinom. tyyppi. Muuten hyvä pää, mutta alaleuka saisi 
olla leveämpi. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Erinom. kar-
va. liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin ja riittävän rul-
laavalla käynnillä. NUO ERI NUK1
NASTANAKIN KARIINNA 48707/09
i. Nastanakin Gabbe e. Troppola Flower by Kenzo
Hieman lanneosaltaan pitkä, edestä kovin niukasti kul-
mautunut. Hieman liian paljon ryppyjä päässä. Hyvät kor-
vat. Hyvä runko ja takaosa. Hyvä karva. Liikkuu edestä 
leveästi. NUO EH
NASTANAKIN MATILDA 19672/10
i. Pugbully Soul Man e. Nastanakin Gahteriinna
Hieman nokinen, pitkä ja takakorkea. Todella voimakas 
nenävekki ja pienet sieraimet. Hyvät korvat. Hyvä häntä. 
Liikkuu löysästi ja leveästi edestä. Hyvä karva. NUO EH

NARTUT, AVOIN LUOKKA
BLÅ MANDAG’S JUST JOY JADA 53182/09
i. Donaldson Jeremy e. Blå Mandag’s Qule Queen Qamilla 
Matalaraajainen ja pitkä. Edestä kovin löysä. Alaleuka 
saisi olla leveämpi ja korvat asettua paremmin. Pienet 
sieraimet ja voimakas nenävekki. Hengitys saisi olla vai-
vattomampi. Hyvä häntä ja karva. Liikkuu löysästi. AVO H
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FINNDANES ETERNAL BOND 36581/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Finndanes Best In Snow
Hieman matala ja pitkä ja kovin löysä. Hyvät korvat ja 
ilme. Hieman voimakas nenä. Hyvä karva. Riittävästi 
kiertyvä häntä. Roikkuva vatsaviiva häiritsee yleiskuvaa.
AVO H
NASTANAKIN HELGA 39729/08
i. Nastanakin Filpa e. Troppola Flower By Kenzo
Hieman nokinen, voimakkaasti ryppyinen, muuten hyvä 
pää ja hyvät korvat. Hengittää vaivattomasti. Häntä voisi 
kiertyä tiukemmin. Hyvä karva. Liikkuu löysästi ja leveäs-
ti edestä. AVO EH
NASTANAKIN HILDA 39728/08
i. Nastanakin Filpa e. Troppola Flower By Kenzo
Nokinen, edestä kovin löysä. Hyvä pään malli ja hyvä, 
leveä purenta. Hieman pitkä lanneosa, hyvä häntä. vaiva-
ton hengitys. Hyvä karva. Riittävän rullaava käynti.
AVO EH

RAPARPERIN TÄTTÄHÄÄRÄ 33669/08
i. Klehaugens Perfect Affair e. Raparperin Kesämopo
Edestä kovin löysä ja leveä, erittäin hyvän tyyppinen. 
Riittävästi rullaava. Hyvä pää, mutta hieman ylöskiinnit-
tyneet korvat, jotka saisivat asettua paremmin. Hyvä väri 
ja karva. AVO ERI AVK1

NARTUT, VETERAANILUOKKA
NAPPILAN Q-RANKUKKA 42915/00
i. Vuvin Yx Orpo Mustis e. Nappilan Mustikka 
Erinom. tyyppiä oleva. Hyvä pää ja hyvät, isot sieraimet. 
erinom. häntä. Hieman löysät kyynärpäät. Jo iän har-
maantama ja rusehtava väri. liikkuu hyvin.
VET ERI VEK1 ROP-VETERAANI

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL NASTANAKIN EI ESITETTY
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PENTULUOKKA, NARTUT
MILONE’S LITTLE HIAWATHA POISSA

UROKSET, JUNIORILUOKKA
FINNDANES INSIDE JOKE FI47462/10
i. Tangetoppen’s Wanted Norwegian
e. Finndanes Close Contact 
Tiivis napakka junioriuros. Erinomaiset korvat ja kallo-
osa. Hyvät tummat silmät. Avoimet sieraimet. Riittävästi 
kaareutunut alaleuka. Hyvä vahva kaula. Erinomainen 
häntäkieppi. Erinomainen runko ja raajaluuston voimak-
kuus. Etukulm. voisi olla hieman enemmän. Liikkuu oi-
kealla rullauksella takaa, hieman epävakaat etuliikkeet.
JUN ERI JUK1 SA PU1 VSP SERT
WANJA MARIN 25904/10
i. Eiten Marin e. Ilse Marin
Oikea koko, hieman kookkaat korvat, voimakkaat rypyt. 
Kokoon sopiva rungon voimakkuus. Toivoisin enemmän 
kulmauksia eteen. Niukat polvikulmat. Hyvä häntäkieppi. 
Väritys saisi olla puhtaampi. Miellyttävä käytös. Toivoisin 
vakaammat etuliikkeet. Esiintyy hyvin. JUN EH
XERIEX’S DIESEL POWER BOY FI23123/10
i. Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Boy
e. Xeriex’s Love Like Wind 
Voimakasrunkoinen vahva, maskuliininen uros, oikein 
sijoittuneet hieman kookkaat korvat, selvät rypyt. Alaleu-
ka voisi olla hieman leveämpi mutta oikein kaareutunut. 
Toivoisin hieman vähemmän löysää kaulunalusnahkaa. 
Hyvä raajaluusto. Hyvä häntäkieppi. Ei tule rungoltaan 
enää lisää jykevöityä. Liikkuu hyvin. Voisi olla hieman ly-
hyempi rungon mittasuhteiltaan. JUN ERI JUK2 SA

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KINGPOINT CRAB BAIT FI15122/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionheart 
Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Kauniit kook-
kaat tummat silmät. hyvä vahva kaula. Tilava runko. Riit-
tävä häntäkieppi. Vahva raajaluusto. Olkavarsi voisi olla 
viistompi. Oikea rullaus liikkeessä. Hyvä leveä reisi.
NUO ERI NUK1 SA PU3 VARACA
PUGEMON FLAWLESS DREAM 33021/09
i. Sycamore’s Mr. Stripey e. Pugemon Ally Mc Pug 
Oikea koko ja sukupuolileima. Toivoisin tummemmat 
silmät ja voimakkaamman kirsupigmentin. Selvät rypyt, 
kauniisti kaareutunut alaleuka. Rintakehä saisi olla pi-
dempi. Erinomainen raajaluusto. Upea häntäkieppi. Liik-
kuu hyvin joskin lievää ulkokierteisyyttö etuliikkeissä.
NUO ERI NUK4
SOULDON SMOOTH CRIMINAL FI44413/09
i. Vilway’s Lord Emil Jr
e. Fomielens Beautiful Dzenifer Kindzi 
Oikeat rungon mittasuhteet, kookkaat hieman kevyet 
korvat. Kauniit silmät. Hyvin kaareutunut alaleuka. Hie-
man turhan voimakas nenävekki. Hyvät kulmaukset. 
Hyvä häntäkieppi. Erinomainen pigmentti. Liikkuu hyvin.
NUO ERI, NUK3, SA
VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER  34830/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Nice-Looking
Tasapainoinen kokonaisuus, erinomainen pää ja ilme. 
hyvät avoimet sieraimet mutta hieman voimakas nenä-

vekki. hyvä runko ja raajaluusto. Upea pigmentti. Hyvä 
häntäkieppi. Liikkuu hyvin. NUO ERI, NUK2, SA, PU4

UROKSET, AVOIN LUOKKA
BLACKBRILLIANT 26453/09
i. Black Boy Marin e. Tinarouge
Hyvänkokoinen, raajaluustoltaan hieman kevyt musta 
uros. Kookkaat hieman kevyet korvat, pienehköt silmät. 
Riittävän avoimet sieraimet, alaleuka voisi kaareutua 
kauniimmin. Hyvä eturinta. Hyvä häntäkieppi. Rungossa 
saisi olla enemmän pyöreyttä. Hyvä väri. Toivoisin yhden-
suuntaiset etuliikkeet. Esiintyy hyvin. AVO H
ROSEELEGIA WINSTON  32133/09
i. Vitus Gudvin e. Kaa-kaarin Kuun Kuningatar
Maskuliininen uros, jonka toivoisin hieman tiiviimmäksi 
rungon mittasuhteiltaan. Kevyet korvat. Voimakkaat ry-
pyt. Riittävän avonaiset sieraimet. Voimakas nenävekki. 
Etukulmausta saisi olla enemmän. Niukahkot polvikulma-
ukset. Hyvä häntäkieppi. Toivoisin takaliikkeisiin huomat-
tavasti enemmän pontevuutta.  AVO ERI, AVK2
XERIEX’S KING’S PROMISE FI61309/08
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Extra Moonshine
Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava upeapäinen 
uros jolla hieman kookkaat korvat. Kauniit tummat sil-
mät. Oikein kaareutunut leveä alaleuka. Upea eturinta. 
Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hieman avoin hän-
täkieppi. Tasapainoiset kulmaukset, oikea ylälinja ja rul-
laus liikkeessä. AVO ERI, AVK1, SA, PU2, VASERT, CACIB

UROKSET, VETERAANILUOKKA
BLACK BOY MARIN FIN14194/03
i. Neutrino Ebon Fortissimo e. Montanus Cosima 
Vahvalla ylälinjalla varustettu, oikea pään koko, hyvät 
avoimet sieraimet, hieman pienet silmät. Vahva niska. 
Tilava runko. Erinomainen musta karvapeite. Hyvä häntä-
kieppi. Liikkuu tehokkaasti. VET ERI, VEK1, SA

NARTUT, JUNIORILUOKKA
CONNECTION RINSESSA MADELEINE 32077/10
i. Puggens Qung Qarl e. Elegance Maiden Gamtos Isdaiga 
Erinomaisen rungon omaava feminiininen kokonaisuus 
jolle toivoisin kokonaisuudessaan hieman kookkaamman 
pään. Oikein sijoittuneet kookkaat korvat. Selvät rypyt. 
Hyvä nenävekki. Oikea alaleuan kaarevuus. Olkavarsi sai-
si olla viistompi. Riittävästi kulmautunut takaa. Hieman 
avoin häntäkieppi. Eturaajan liike saisi olla yhdensuuntai-
sempi. Vahva hyvä niska. JUN ERI, JUK4
FANILLA DE LAMICO  MET295/10
i. Von Yarbin Don Ramon Pug
e. Kobolds of Zalaforest Annja 
Femin. Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. Kallo-
osa tulee vielä kehittyä. Selvät rypyt. Kookkaat korvat. 
Melko voimakas nenävekki. Kokoon riittävä runko ja raa-
jaluuston voimakkuus. Erinomainen häntäkieppi ja niska, 
lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. Oikea rullaus taka-
na. JUN ERI, JUK3

23.4.2011 LAPPEENRANTA
Tuomari Tanya Alhman-Stockmari
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HURMION LEMPI ILONA 31310/10
i. Puggens Qung Qarl e. Sinimetsän Hanna
Narttumainen kokonaisuus joka saisi olla lyhyempi lan-
neosaltaan. Riittävät rypyt päässä. Kovin kevyet pienet 
korvat. Toivoisin voimakkaammin kaareutuvan alaleuan. 
Vaalea pigmentti. Niukasti kulmautunut edestä. Rintake-
hä saisi olla pidempi. Hyvä häntäkieppi. Hieman pehmeä 
karvapeite, rodunom rullaus puuttuu vielä liikkeestä. tar-
vitsee vielä aikaa. JUN H
ROSEDALE DANCING FLAME 25539/10
i. Puggens Qung Qarl e. Rosedale Beauty Secret
Oikeankokoinen narttu jonka kallo-osa tulee vielä ke-
hittyä. Kookkaat korvat, voimakas nenävekki. Toivoisin 
hiem lisää kaarevuutta alaleukaan. Hyvä niska. Kokoon 
sopiva rungon voimakkuus. Riittävä raajaluusto. Oikean-
lainen karvapeite. Hieman avoin häntäkieppi. Liikkeen 
tulee vielä vakiintua. JUN EH
VILWAY’S UNBEATABLE ROSE 40875/10
i. Liisalon Osake e. Vilway’s Queen Kathleen 
Ryhdikäs. Oikeat rungon mittasuhteet omaava vielä hie-
man pentumai pehmeä rungoltaan. Oikeanmuotoinen 
kallo-osa, selvät rypyt, kaunisilmeinen joskin silmät sai-
sivat olla tummemmat. Hyvät avoimet sieraimet. Oikea 
alaleuan kaarevuus. Hyvin rakentunut takaa, hyvä etu-
rinta. Hyvä häntäkieppi. Vaihtaa karvapeitettä. Liikkuu 
oikealla ulottuvuudella. JUN ERI, JUK2, SA, PN2
XERIEX’S DIESEL DREAM 23124/10
i. Tangetoppens Vin Diesel Norweg Boy
e. Xeriex’s Love Like Wind
Feminiininen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet. 
Kallo-osa tulee vielä kehittyä. Selvät rypyt. Kookkaat kor-
vat. Turhan voimakas nenävekki joka ei kuitenkaan peitä 
sieraimia. Alaleuka voisi olla voimakk. kaareutunut. Hyvä 
eturinta. Häntäkieppi saisi rullautua paremmin. Hyvä pig-
mentti. Oikea rullaus ?, yhdensuuntaiset liikkeet. Palkin-
tosija putoaa luokalla johtuen voimakkaasta nenävekistä 
huolimatta. JUN EH
XERIEX’S DIESEL WIND 23125/10
i. Tangetoppens Vin Diesel Norweg Boy
e. Xeriex’s Love Like A Wind 
Erinomainen rotutyyppi rungoltaan ja ääriviivoiltaan. 
Kookkaat korvat. Riittävät rypyt. Vahva niska. Upea etu-
rinta. kokoon sopiva runko ja raajaluuston voimakkuus. 
Hyvä häntäkieppi. Erinomaiset liikkeet, oikea rullaus liik-
keessä. JUN ERI, JUK1, SA, PN1, ROP, SERT

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
JOU-HANU JOSEFINA 37278/09
i. Puggens Qung Qarl e. Jou-Haun Vilma 
Feminiininen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet. 
Selvät rypyt. erinomainen ilme. Riittävän avoimet sierai-
met, alaleuka voisi olla leveämpi ja vielä voimakkaammin 
kaareutunut. Vahva niska. Hyvä runko. Turhan voimak-
kaasti kuroutunut alalinja. Hyvä häntäkieppi. Hieman 
pehmeä karvapeite kyljissä. Liikkuu hyvin.
NUO ERI, NUK2, SA
MIN-PEL NANA 46216/09
i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen e. Helmi
Voimakasrunkoinen lanneosaltaan hieman pitkä narttu. 
Erinomainen pää ja ilme. Upea pigmentti. Selvät rypyt. 
Erittäin kauniit silmät. Hyvä eturinta ja häntäkieppi. Ro-
dunomaiset tasapainoiset kulmaukset. Oikea rullaus liik-
keessä. NUO ERI, NUK1, SA

NARTUT, AVOIN LUOKKA
ALAUNT CARLIN WISE CHOICE 49884/05 POISSA
ELINORA 26455/09
i. Black Boy Marin e. Tinarouge
Oikeankokoinen seistessä hieman takakorkea narttu. 
Riittävä koko kallo-osassa mutta silmät saisivat olla 
tummemmat. Riittävän avonaiset sieraimet, voimakas 
nenävekki. Toivoisin enemmän etukulmauksia, samoin 
rintakehä saisi olla pidempi. Hieman alhainen hännän-
kiinnitys. Niukat polvikulmat. Rauhallinen käytös, liikkuu 
riittävällä ulottuvuudella sivulta. AVO H
VILWAY’S RAMBLING ROSE  48480/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen e. Vilway’s Perfume Di Pixy
Vankka, rungoltaan hieman pitkä narttu. Kookkaat kor-
vat. Silmät saisivat olla tummemmat. Voimakas nenä-
vekki. Taipumusta kääntää eturaajojaan ulospäin. Etu-
osassa kokonaisuutenaan saisi olla enemmän leveyttä. 
Hyvin rakentunut takaa, erinom häntäkieppi. Väritys saisi 
olla puhtaampi. Kokonaisuutena yleisvaikutelma hieman 
maskuliininen narttu. Vahva niska, liikkuu tehokkaasti.
AVO EH
ZOLOTO NEFERTITI LUNNY SVET RKF2125636
Lyhyt tiivis narttu, jolla rungossa turhan paljon löysää 
nahkaa, oikeanmallinen pienehkö pää. Toivoisin hieman 
kookkaammat silmät. Voimakas nenävekki. Kokoon sopi-
va runko. Rodunomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. 
Hyvä häntäkieppi. Epävakaat etuliikkeet. Esiintyy hyvin. 
Seistessä turhan leveä ja etupainoinen edestä. AVO H

NARTUT, VALIOLUOKKA
FINNDANES CLOSE CONTACT 56514/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
Ryhdikäs ? oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu. 
Riittävä koko kallo-osassa. Rodunomainen ilme, etukul-
mauksia ja eturintaa voisi olla enemmän. Ihastuttava 
sukupuolileima, hyvä häntäkieppi. liikkuu oikealla rulla-
uksella takaa, eturaajojen liike voisi olla yhdensuuntai-
sempi. VAL ERI, VAK1, SA, PN4

NARTUT, VETERAANILUOKKA
ALAUN CARLIN HENNESSEE POISSA
ALLWAY’S WHY WINONA 17951/03
i. Nasalooen jämtti e. Vilway’s Golden Eyes
Vankkarunkoinen hieman pitkä narttu jolla kookkaat 
mutta erittäin kevyet korvat. Erinomainen niska. Hyvät 
silmät. Alaleuka saisi kaareutua huomattavasti voimak-
kaammin. ? hyvinrakentunut takaosa. Häntäkieppi puut-
tuu, avoin häntä, kovin leveä edestä. Liikkeestä puuttuu 
jäntevyys mutta esiintyy erittäin pirteästi. VET EH
JOU-HAUN VIIVI 21440/03 03
i. Troppola Quantana Mera e. Alaunt Carlin Gaunis-Veera  
Erinomainen koko ja sukupuoli. Vahva ylälinja. Erinomai-
nen alaleuka. Hyvät avoimet sieraimet. Kookkaat hieman 
vaaleat silmät. Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä hän-
täkieppi. Riittävän tehokkaat liikkeet huomioiden ikä.
VET ERI, VEK1, SA, PN3

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL XERIEX’S EI ESITETTY
 

21.5.2011 SOMERO
Tuomari Kirsi Laamanen
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PENTULUOKKA, NARTUT
ALAUNT CARLIN TYTTILOTTA 56171/10
i. Moby-Doo Giuseppe Don Donnolini
e. Alaunt Carlin Piparminttu
8 kk vanha narttupentu. Hyvä koko hyvin feminiininen 
hyvä raajaluusto ja sopiva pituus. Voisi olla paremmin 
kulm. edestä ja takaa turhan matala hännä kiinnitys. 
Hyvä nuoren koiran ylälinja. Oikea pään muoto tässä vai-
heessa pää vaikuttaa hieman pyöreä. Hyvä maski, kuono 
saa täyttyä iän mukaiset liikkeet joihin saa tulla lisää voi-
maa hyvä käytös. PEK1, KP, ROP-PENTU

UROKSET, JUNIORILUOKKA
TROPPOLA ROBERT DE NIRO FI21596/10
i. Troppola Hare Krishna e. Troppola Disco Dancer
Vuoden ikäinen junioripoika neliömäinen runko jossa 
hyvät ääriviivat norm. kulm. edestä ja takaa hyvä häntä 
hyvä leveä reisi urosmainen pää jossa oikea muoto. Hy-
vät silmät ja korvat sieraimet saisi olla isommat hyvät 
liikkeet, takaliikkeisiin saa tulla lisää tehoa. Hyvä koko-
naisuus. JUN ERI, JUK1, SA, PU2, VASERT

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KIRBY’S JUST ONE WORD FI26127/10
i. Xoe’s Oscar de la Hoya
e. Kirby’s Enchanted’s Violets Are Blue 
Hyvin kaunis nuori uros erinom. luusto. Sopiva koko ja 
neliömäinen runko erinom. eturinta ja hyvät etukulmauk-
set takaa kulmautunut vaatimattomammin kaunisilmei-
nen urosmainen pää hieno alaleuka liikkuu hyvin rullaa 
hyvin takaa. NUO ERI, NUK1, SA, PU1, ROP, SERT

UROKSET, AVOIN LUOKKA
TROPPOLA NICOLAS CAGE FI61210/08
i. Hunsrueck’s Flying Finn e. Troppola Extra Adora
Tilavarunkoinen 2 vuotias neliömäinen sopiva koko sai-
si olla kauttaaltaan tiiviimmässä kunnossa ylälinja ei 
tänään parhaimmillaan syvä eturinta hyvä rintakehä liik-
keissä etumatala kaunisilmeinen hyvämallinen pää hyvä 
maski ja korvat hyvä häntä ja hännän kiinnitys liikkeet 
eivät tänään tasapainossa. Hyvä luonne. AVO ERI, AVK1

UROKSET, VALIOLUOKKA
NASTANAKIN GUSTU ADOLFE FIN11245/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa
Hyvä koko rungoltaan lähes neliömäinen maskuliininen 
uros. Rungoltaan maskuliininen leveä reisi turhan mata-
la hännänkiinnitys muuten asialliset ääriviivat. Hyvä pää 
sujuvat rodunom liikkeet. VAL ERI, VAK1, SA, PU3

NARTUT, JUNIORILUOKKA
SAARA POISSA

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
KAA-KAARIN KABRIELLA 12547/10 10
i: Notting Hill Massimiliano e: Kaa-Kaarin Kuun Taika 
Rungoltaan lähes neliömäinen nuori narttu joka tasapai-
noisesti kulm. edestä ja takaa hyvä niskalinja liian ma-

tala hännänkiinnitys. Hyvä kallo-osa kuono-osa hieman 
kevyt sieraimet voisi olla isommat. Liikkeet tänään kovin 
epätasaiset takaa kinnerahtaat. Ranteet painuneet mikä 
näkyy liikkeissä. Hyvä luonne. NUO EH
MILLIMARIN GAAMOS-GERTTU
i. Knockout Vom Sachsen Adel e. Millimarin Xandra-Xoo
Ryhdikäs nuori narttu jolla hyvät rungon ääriviivat. Lan-
neosasta hieman pitkä mikä korjaantuu kun koira läh-
tee liikkeelle. Seistessä ja liikkeissä kääntää etutassuja 
norm. kulm. edestä ja takaa. Hyvin kaunis pää jossa hyvä 
rodunom. ilme vaivattomat liikkeet edestä kauhovat rul-
laa hyvin takaa miellyttävä käytös. NUO ERI, NUK2
NASTANAKIN KAROLIINNA FI48708/09
i. Nastanakin Gabbe e. Troppola Flower by Kenzo
Viehättävä nuori narttu lähes neliömäinen runko hyvät 
ääriviivat hieman pysty olkavarsi hyvin kulm. takaa hän-
nänkiinnitys voisi olla korkeammalla. Kokonaisuuteen hy-
vin feminiininen pää. Hyvä alaleuka hyvät silmät ja korvat 
etuaskel hieman töksähtelevä liikkuu paremmin takaa 
voisi esiintyä tänään ryhdikkäämmin. NUO ERI, NUK1

NARTUT, AVOIN LUOKKA
HANLAIT YANELLA FIN26823/07
i. Kastanjan Grand Slam e. Kastanjan Vanilla Vanessa
Sopivan kokoinen hyvin feminiininen 4 vuotias jolla lähes 
neliömäinen runko norm. kulm. edestä ja takaa hyvin le-
veä reisi käpälät voisi olla tiiviimmät pää sopivan kok. ja 
oikea muoto aivan liian pienet sieraimet runsaasti leu-
analusnahkaa. Tummat silmät. liikkuu sujuvasti ikävä kyl-
lä läähättää ja krohisee koko kehässä olon joka pudottaa 
palkintosijaa. AVO T
HANLAIT YULINCHA 26824/07
i. Kastanjan Grand Slam e. Kastanjan Vanilla Vanessa
Ryhdikäs neliömäinen narttu norm. kulm. edestä ja ta-
kaa hännän kiinnitys voisi olla ylempänä niskalinja tur-
han paljon löysää kaulanalusnahkaa alaleuka saisi olla 
leveämpi muuten hyvät linjat hyvät silmät ja korvat melko 
pienet sieraimet ikävä kyllä krohisee liikkeissä ja seistes-
sä mikä pudottaa palkintosijaa. AVO T
KULLANNUPPU
i. Solna’s Veni Vidi Vici e. Hanlait Yulinetta
Pieni feminiinen narttu jonka koko sopiva tasapainoisesti 
kulm. edestä ja takaa kinnerkulma voisi olla vahvempi 
köyristää lannetta seistessä ja liikkeissä hyvä pään muo-
to. Liikkeissä etumatala hieman painuneet ranteet rullaa 
hyvin takaa miellyttävä käytös. AVO EH
RAPARPERIN TÄTTÄHÄÄRÄ FI33669/08
i. Klehaugens Perfect Affair e. Raparperin Kesämopo
Hyvä koko tiivisrunkoinen narttu jolla erinom. eturinta 
norm. kulmaukset vaatimattomammin kulm takaa. Hyvä 
hännän kiinnitys hyvämuotoinen kaunis pää kaunis mas-
ki hyvät silmät ja korvat. Saisi liikkua voimakkaammin. 
Mukava käytös. AVO ERI, AVK2, SA, PN2, VASERT
ROSECLAN’S AMOROUS AZALEA FIN42770/06
i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav e. Patricija Petra Kelly 
Sopiva koko lähes neliömäinen runko ja kokoon sopiva 
raajaluusto hyvin kulm. edestä takakulm. turhan avoi-
met. Hyvä hännän kiinnitys. Ylälinja painunut sään takaa. 
liikkeissä etumatala. Hyvä kallon muoto ja pään muoto 
kuono voisi olla tyvestä parempi. Liikkeet eivät tänään 
tasapainossa. AVO EH

21.5.2011 SOMERO
Tuomari Kirsi Laamanen
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28.5.2011 HELSINKI
Tuomari Tuula PlathanTROPPOLA QUALITY GIRL FI34849/09

i. Nabuco’s Calvin Klein e. Troppola Isabel Santos 
Hyvin kaunis neliömäinen narttu tilava runko ja erinomai-
nen raajaluusto norm. kulm. edestä ja takaa. Hyvät kä-
pälät ja häntä kaunisilmeinen pää erinomainen alaleuka 
hyvät silmät isot korvat rodunomaiset liikkeet rullaa hy-
vin takaa mukava ryhdikäs kokonaisuus.
AVO ERI, AVK1, SA, PN1, VSP, SERT, FI MVA
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16.4.2011 OUTOKUMPU
Tuomari Jens Myrman

NARTUT PENTULUOKKA
MARABOU UMBRELLA STELLA  FI48645/10
i. Puggens Qung Qarl e. Marabou Only Lonely
8 kuukautta. Hyvin kehittynyt ja hyvät mittasuhteet omaa-
va pentu. Hyvä pää ja ilme. Vielä hieman raskaat korvat. 
Hyvä niska ja ylälinja. Hieman alaskiinnittynyt häntä. Erit-
täin hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erittäin hyvä run-
ko ikäisekseen. Lupaavat liikkeet. PEK 1 KP ROP-PENTU 
QUARTZ-AMOR’S BASSI KATLAFELL FI52234/10
i. Ehfi Just Made In Norway e. Ehfi Homecoming Queen 
8 kuukautta. Erittäin hyvän kokoinen ja hyvät mittasuh-
teet. Hyvä pää. Voisi kantaa korviaan hieman paremmin. 
Hyvä niska ja ylälinja. Häntä hieman alas kiinnittynyt. 
Hyvä runko ikäisekseen. Hyvät kulmaukset edessä ja ta-
kana. Hyvät liikkeet. PEK 2 KP

UROKSET JUNIORILUOKKA
FINNDANES INSIDE JOKE FI47462/10
i. Tangetoppen’s Wanted Norwegian
e. Finndanes Close Contact 
9 kuukautta. Erinomainen koko, mittasuhteet ja tyyppi. 
Erinomainen pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Hyvä pig-
mentti. Erinomainen niska ja ylälinja ja takakulmaukset. 
Hieman alas kiinnittynyt häntä. Hyvä luusto ja raajat. Hä-
nellä on edelleen talviturkki päällä. Erittäin hyvät liikkeet. 
JUN ERI 1 SA PU-1 SERT VSP

UROKSET NUORTEN LUOKKA
FIN-ANSSIN INTUITIO FI36048/09
s. 2.5.09 i. Fin-Anssin Diplomaatti e. Troppola Farah Diba   
Miltei 2-vuotias. Hyvin rakentunut ja hyvät mittasuhteet. 
Hyvä koko. Maskuliininen, hyvän muotoinen pää. Hyvät 
korvat. Erinomainen niska ja ylälinja. Hyvin kiertynyt hän-
tä, mutta hieman alas kiinnittynyt. Hyvä luusto ja raajat. 
Erinomainen väri. Erittäin hyvät liikkeet. NUO ERI 1 SA 
PU-2 VARASERT
FINDANES GUEST OF HONOUR FI47781/09
s. 17.7.09 i. Helisain Jasper 
e. Kingsize Fawn Italian Gloria Perla
20 kuukautta. Hyvin rakentunut, hyvää kokoa oleva uros. 
Aavistuksen hieman pitkä minulle. Erinomainen pää ja 
ilme. Hyvät korvat. Erinomainen niska ja ylälinja. Hyvä 
häntä. Liian suorat kulmaukset sekä edessä että takana. 
Erittäin hyvä runko. Erittäin hyvät liikkeet. NUO ERI 2
QUARTZ-AMOR’S ARRAMIELLA  FI35115/09
i. Ehfi I Am From The Future e. Ehfi Homecoming Queen 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää 
ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Erittäin hyvä niska ja 
ylälinja. Toivoisin enemmän kulmauksia taakse. Hyvä 
runko. Ei parhaassa turkissa ja värissä. Hyvät liikkeet. 
NUO EH
ROSEELEGIA WINSTON FI32133/09
i. Vitus Gudvin e. Kaa-Kaarin Kuun Kuningatar 
Miltei 2-vuotias. Voimakas, maskuliininen, hieman lii-
an pitkä minulle. Hyvä pää, hyvät mittasuhteet. Hyvät 
korvat. Hyvä niska. Häntä hieman alas kiinnittynyt. 
Suorat kulmaukset sekä edessä että takana. Liian 
leveä edestä. Hyvät sivuliikkeet, leveät etuliikkeet. 
NUO EH

UROKSET AVOIN LUOKKA
EHFI JUST MADE IN NORWAY FI19817/09
i. Jubilee’s Tophouse Bloke At Ehfi 
e. Glomar Sing Sweet Lyrics 
2-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä pää. 
Hyvät korvat. Hyvä niska, ylälinja, häntä ja takaraajat. 
Hyvä runko. Hyvät liikkeet. AVO ERI 1 SA PU-3
FIN-ANSSIN GARANTTI 50590/08
i. Fomielens itos Vesta-Robroy
e. Fin-Anssin Dominanssi
2,8 vuotta. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvät 
korvat. Erinomainen niska ja ylälinja. Hyvät takaraajat. 
Hyvä runko. Hänen eturaajojensa tulisi olla suoremmat. 
Hyvät liikkeet. AVO EH
FINNDANES CHOSEN ONE 56513/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
2-vuotias. Erinomainen koko ja tyyppi, mutta hieman liian 
pitkä minulle. Erittäin hyvä pää, ilme ja korvat. Erinomai-
nen niska. Hännänkiinnitys hieman alhainen. Erittäin 
hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä runko. Hyvät 
liikkeet. AVO ERI 2 SA PU-4
ZUMA’S LORDI BOMBAZTIC FIN17990/07
i. Filosofias Piero e. Ezetha’s Baroness of Emil 
4-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin 
hyvä pää, hyvä ilme. Hyvät korvat. Ylälinja voisi olla tasai-
sempi. Hännänkiinnitys voisi olla parempi. Hyvät kulma-
ukset edessä ja takana. Hyvä runko. Toivoisin puhtaam-
man värin. Hyvät liikkeet. AVO EH

NARTUT JUNIORILUOKKA
MARABOU STORY OF GLORY FI41384/10
i. Zuma’s Lordi Bombaztic e. Hanlait XL Chilipepper
10 kuukautta. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Liian 
painava tänään. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat. Hyvä nis-
ka, ylälinja ja takaraajat. Hyvä etukulmaukset. Ei halua 
näyttää häntäänsä koko aikaa. Hyvä turkki. Hyvät liik-
keet. JUN EH
MÄNTYHARJUN RIEMURASIA 21125/10
i. Marabou Las Vegas e. Henni 
15 kuukautta. Hyvä koko ja mittasuhteet. Liian painava 
tänään. Erittäin korkealle kiinnittyneet korvat, jotka pilaa-
vat ilmeen. Hyvä niska, ylälinja ja takaraajat. Hyvä runko. 
Hyvä turkki. Hyvät liikkeet. JUN EH
NASTANAKIN LEAINNA FI59504/09
i. Pugbully Soulman e. Nastanakin Favru 
17 kuukautta. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Liian 
painava. Hyvä pää. Silmät ovat liian ulkonevat. Hyvä nis-
ka, ylälinja ja takaraajat. Eturinnan ja rungon tulee kehit-
tyä. Hyvä väri. Hyvät sivuliikkeet, vielä epävakaa edestä. 
JUN EH
NASTANAKIN LIISSA FI59506&09
i. Pugbully Soulman e. Nastanakin Favru 
17 kuukautta. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvä 
pää. Hyvät korvat. Erinomainen niska, ylälinja, häntä ja 
takaraajat. Hyvä runko ikäisekseen. Erinomainen turkki 
ja väri. Liikkuu hyvin. JUN ERI 1 SA PN-4
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SESE-ON ENNEUNI 47397/10
i. Tuulivei Elegie e. Aavistusonnea
9 kuukautta. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman kor-
kealle kiinnittyneet korvat. Hyvä niska, ylälinja ja takaraa-
jat. Hyvä runko ikäisekseen. Hyvä turkki. Hyvät sivuliik-
keet, vielä erittäin epävakaat edestä. JUN EH
SESE-ON ÖNNIMANNI FI21366/10
i. Riishill’s Figaro e. Sese-On Lutunen
9 kuukautta. Hyvä koko. Hieman liian pitkä mnulle. Hyvä 
pää. Hieman liian ulkonevat silmät. Hyvä niska. Ylälin-
ja voisi olla tasaisempi. Hyvät kulmaukset sekä edessä 
että takana. Hyvä runko ikäisekseen. Hyvät sivuliikkeet, 
vielä epävakaa edestä. JUN EH

NARTUT NUORTEN LUOKKA
FIN-ANSSIN IDYLLI FI36049/09
i. Fin-Anssin Diplomaattie. Troppola Farah Diba Poissa
FINNDANES ETERNAL BOND FI36581/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Finndanes Best In Snow 
Miltei 2-vuotias. Erinomainen koko. Hyvät mittasuhteet. 
Erittäin hyvä pää. Hyvä ilme. Hyvät korvat. Hyvä niska ja 
ylälinja. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Ei parhaas-
sa näyttelykunnossa. Erittäin hyvät liikkeet. NUO ERI 2
SESE-ON VIRTAPIIKKI FI48693/09
i. Romol De Valdeperales e. Nasalooen Tipitiitälli 
21 kuukautta. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää ja 
korvat. Hyvä niska, ylälinja ja takaraajat. Hyvä runko. Toi-
voisin puhtaammaan värin. Hyvät liikkeet. NUO ERI 1 SA

NARTUT AVOIN LUOKKA
BLOMLANE’S DREAM COME TRUE FI23380/08
i. Kingsize Black Bilberry e. Bombastic Voice Of Venus 
3-vuotias. Erinomainen koko. Hieman liian pitkä minulle. 
Erittäin hyvä pää ja hyvät korvat. Hyvä ylälinja. Hyvä hän-
tä, mutta liian alas kiinnittynyt. Erittäin hyvät takaraajat. 
Hyvä runko. Hyvät liikkeet. AVO ERI
BLÅ MANDAG’S JUST JOY JADA 53182/09
i. Donaldson Jeremy
e. Blå Mandag’s Qule Queen Qamilla 
2-vuotias. Erinomainen koko. Hieman liian pitkä minul-
le. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat. Hyvä ylälinja, hän-
tä ja takaraajat. Liian suora etuosa. Hyvä runko. Voisi 
kantaa häntänsä paremmin liikkeessä. Hyvät liikkeet.  
AVO ERI
FIN-ANSSIN HESPERIDI FI60473/08
i. Fin-Anssin Charmi e. Troppola Farah Diba
2½ vuotta. Erinomainen koko ja ilme. Erittäin hyvä pää, 
ilme ja korvat. Hyvä niska, ylälinja ja takaraajat. Erin-
omainen runko. Hyvä turkki ja väri. Erittäin hyvät liikkeet. 
AVO ERI 1 SA PN-1 SERT ROP

MARABOU ONLY LONELY FI41230/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Hanlait Win Rose 
Miltei 3-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää. Lii-
an ulkonevat silmät pilaavat ilmeen. Hyvät korvat. Hyvä 
niska, ylälinja ja takaraajat. Hyvä runko. Hyvät liikkeet. 
AVO EH
MARNELLIN MIMMI FI51973/08
i. Vilway’s Legend Of Love e. Troppola Celine Dion
2½ vuotta. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, niska, ylä-
linja ja takaraajat. Hyvä runko. Erittäin hyvät liikkeet. 
AVO ERI3
NASTANAKIN GAHTERIINNA FI11247/08
i.  Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme. 
Hyvät korvat. Hyvä niska, ylälinja voisi olla parempi ja 
voisi näyttää häntäänsä paljon paremmin. Hyvä run-
ko. Hyvä turkki ja väri. Erittäin hyvät liikkeet. AVO EH 
PRÄSTBACKEN’S TRENDIGA TEKLA FI33754/10
i. Nirsans Svarte Petter e. Prästbacken’s Pluttiga Paulina  
2-vuotias. Hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. 
Hyvä ilme. Hyvät korvat. Hyvä niska. Ylälinja voisi olla 
tasaisempi. Hyvät takaraajat. Hyvä runko. Erittäin hyvät 
liikkeet.  AVO ERI 2 SA PN-3 VARASERT
RAPARPERIN TÄTTÄHÄÄRÄ FI33669/08
i. Klehaugens Perfect Affair e. Raparperin Kesämopo 
3-vuotias. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin 
hyvä pää. Hyvä ilme. Hyvät korvat. Hyvä niska, ylälinja ja 
takaraajat. Hyvä runko. Hyvä turkki ja väri. Hyvät liikkeet. 
AVO ERI 4

NARTUT VALIOLUOKKA
FINNDANES CLOSE CONTACT FI56514/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
2-vuotias. Erinomainen koko. Hieman liian pitkä minul-
le. Erinomainen pää, ilme ja korvat. Erinomainen niska, 
ylälinja ja takaraajat. Hyvä runko. Hyvä turkki ja väri. Erin-
omaiset liikkeet. VAL ERI 1 SA PN-2

 
KASVATTAJALUOKKA
KENNEL FIN-ANSSIN Poissa
KENNEL FINNDANES
Ryhmä kolmesta yhdistelmästä (2+2). Kasvattaja on 
tuottanut fantastisen ryhmän erinomaista tyyppiä olevia 
mopseja. Isot onnittelut! KASV 1 KP ROP-KASV.

16.4.2011 OUTOKUMPU
Tuomari Jens Myrman
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UROKSET, AVOIN LUOKKA
FIN-ANSSIN INTUITIO 36048/09
s. 2.5.09 i. Fin-Anssin Diplomaatti e. Troppola Farah Diba 
Vahvarunkoinen uros. Hyvä koko ja mittasuht. Hyvät kor-
vat, silmät. Vahva kuono-osa. Alaleuka voisi olla koros-
tuneempi. Hyvä pään muoto. Liikkuu riittävällä askeleel-
la. Lapa saisi olla viistompi. Kaulalinja korostuneempi. 
Hieman matala hännän kiinnitys. Niukahko polvi. Likkuu 
tyypillisellä askeleella. AVO ERI AVK3
FINNDANES FUEL FOR LIFE
i. Xeriex’s Expert Of Magic e. Finndanes Best In Bed  
Maskuliininen. Vahva luust. Erinom. musta uros jolla tila-
va rintakehä. Hyväluust. raajat. Hyvin kulm. Eturinta saa 
vielä täyttyä. Maskul. hyväilm. pää. Hyvät korvat, silmät 
ja kuono-osa. Hyvä häntä. Hyvä ylälinja. Liikkuu ja esiintyy 
hyvin. AVO ERI AVK1 SA PU1 VSP
FINNDANES CHOSEN ONE 56513/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
Maskuliininen, vahvarunkoinen tilavarunkoinen uros. Hy-
väilm. pää. Erinom. maski, pigm. Hyvät korvat ja silmät. 
Hyvä alaleuka. Turkin laatu ok, ei parh. turkissa tänään. 
Hyvin kulm. takaa. Avoimemmin edestä. Hyvä takaosa 
ja hännänkiinnitys. Rullaava hyvä takaliike. Eturinta saisi 
olla täytel. Riittävä kaulalinja.
AVO ERI AVK2 SA PU2 VASERT

NARTUT, JUNIORILUOKKA
FINNDANES HER ROYAL FATNESS 23615/10
i. Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Boy
e. Kingsize Fawn Italian Gloria Perla 
Tyypilt. erinom. kompakti juniori jolla riittävä luusto. Erin-
om. turkinlaatu. Hyvä maski, korvat, silmät ja alaleuka. 
Hyvä eturinta ja ylälinja ja häntä. Liikkuu ryhdikkäästi 
erinom. ylälinjalla. JUN ERI JUK1 SA PN1 ROP SERT

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
NASTANAKIN LIISSA 59506/09 s. 9.11.09
i. Pugbully Soul Man e. Nastanakin Favru 
Eritt. tasap. rakent. ihastuttavan kokoinen narttu. Tiitt. 
tilava runko. Hyvin kulm. Hieman löysät ranteet. Eturinta 
saa vielä täyttyä. hyvän laat. turkki ja musta väri. Hyvät 
korvat, silmät ja alaleuka. Hyvä häntä. Hieman etuas. la-
vat. Hyvä ylälinja. Hyvä takaliike. Hieman löysyyttä edes-
tä. NUO ERI NUK1 SA PN2 VASERT

12.6.2011 NURMES
Tuomari Markku Kipinä

NARTUT, AVOIN LUOKKA
FIN-ANSSIN HESPERIDI FI60473/08
i. Fin-Anssin Charmi e. Troppola Farah Diba 
Hyvän kokoinen, kompakti narttu. Riitt. runko. Rintakehä 
saisi olla pidempi. Hyvän laat. turkki. Hyvin kulm. taka-
raajat. Hyvä häntä. Riitt. kulm. edestä. Eturinta saa täyt-
tyä. Hyvä pigm. ja hyväilm. pää. Hyvät korvat ja silmät. 
Alalleuka saisi olla korostuneempi. Liikkuu hyvällä aske-
leella. Niskalinja saisi olla korostuneempi.
AVO ERI AVK1
FINNDANES COULD BE THE ONE 56516/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera 
Feminiininen, hyvän kokoinen. Hyväraajainen narttu, jon-
ka runko saa vielä kehittyä. Liik. pehmyt ylälinja. lapa 
saisi olla viistompi. Erinom. takaraajat. Hyvä kallo, korvat 
ja silmät. Kuono-osa voisi olla hieman syvempi. karvan-
laatu ok. Hyvä häntä. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
AVO ERI AVK2
FINNDANES FREE SAMPLE 37507/09
i. Xeriex’s Expert Of Magic e. Finndanes Best In Bed 
Hieman pitkärunkoinen. Hyvä luust. musta narttu, jol-
la tilava runko. Häntä saisi olla kork. kiinn. ja parem. 
kiertynyt. Hyvä kallo, korvat ja silmät. Alaleuka voisi olla 
hieman korostuneempi. Saisi olla tiiviimmässä kunnos-
sa. Hieman löysät ja ulkokiert. ranteet. tassut saisi olla 
tiiviim. Väri ei parhaimmillaan. Liikkuu hyvällä askeleella. 
Kiva luonne. AVO EH

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL FINNDANES
Ryhmä ryhdikkäästi esiintyviä. Sukupuolileimaltaan 
selviä, laadukkaita koiria 3 eri yhdistelm. Hyvät koot ja 
luustot ja mittasuht. Hyväilm. päitä. Hyviä turkin laatuja. 
Rodumom. ryhdik. esiintyviä ja liikkuvia koiria. Hyvää kas-
vatustyötä. KASV1 KP ROP-KASVATTAJA
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PENTULUOKKA, NARTUT
JOU-HAUN SERAFINA FI10403/11
i: Xeriex’s King’s Promise e: Jou-Haun Vilma 
9 kk. Tasapainoisesti kehittynyt. Ryhdikkäästi esiintyvä 
narttupentu. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvänkokoi-
nen, lupaava, narttumainen pää. Hieman kookkaat, hy-
väasentoiset taittokorvat. Niukat otsarypyt. Hyvä nenä-
poimu. Hieman ahtaat sieraimet. Hyvä alaleuka ja maski. 
Erinom rintakehä ja eturinta ikäisekseen. Oik. kiinnitt. 
tuplakierteinen häntä. Tasap. kulmaukset. Tyypillinen ta-
kaosan rullaus. Miell. käytös. PEK1 KP ROP-PENTU

UROKSET, JUNIORILUOKKA
BLOMLANE’S POLO SPORT 54278/10
i. Finndanes Chosen One e. Blomlane’s Drem Come True 
11 kk. Vielä kevyen ja ilmavan vaikutelman antava jun.
uros. Hyvä raajaluusto ja raajakorkeus. Ikäisekseen hyvin 
keh. pää. Hyväasentoiset hieman kookkaat ruusukorvat. 
Melko voimakkaat otsarypyt. Hyvä nenäpoimu. Riitt. avo-
naiset sieraimet. Tummat silmät. Hyvä alaleuka. Rinta-
kehän ja eturinnan tulee iän myötä täyttyä. Hyvä karva 
ja maski. Tuplakierteinen, hieman alas kiin. häntä. Saisi 
esiintyä ja liikkua reippaammin. JUN EH

UROKSET, AVOIN LUOKKA
FINNDANES FUEL FOR LIFE 37505/09
i. Xeriex’s Expert Of Magic e. Finndanes Best In Bed  
2 v. Hyvänkok. vahvarakenteinen. Hyvänkokoinen pää. 
Hyväasentoiset ruusukorvat. Sopivat otsarypyt. Tummat 
silmät. Hyvä nenäpoimu, hieman ahtaat sieraimet. Sopi-
va alaleuka. Hyvä rintakehä. lavat voisivat olla viistom-
mat. Hyvin kulm. takaosa. Yksikierteinen, hieman alas-

13.8.2011 Joensuu KV 
Tuomari Juha Putkonen

kinnitt. häntä. Hyvä karva, kaunis musta väri. Hyvä taka-
osan rullaus. Etuliike saisi olla pidempi. Raajakorkeutta 
tulisi olla enemmän. Antaa matalaraajaisen vaikutelman. 
Olisi edukseen timmimmässä kunnossa. AVO EH
FINNDANES GUEST OF HONOUR 47781/09
i. Helisain Jasper e. Kingsize Fawn Italian Gloria Perla 
Hyvänkokoinen, hieman matalaraajaisen vaikutelman an-
tava. Hyvänmallinen pää. Oikea-asentoiset ruusukorvat. 
Hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. Tummat silmät. Hyvät, 
avonaiset sieraimet. Hyvin täytt. huulet. Hyvä alaleuka. 
Erinom. tiivis runko. Olkavarret tulisi olla viistommat. 
Hyvin kulm. takaosa. Oik. kinnitt. yksikierteinen häntä. 
Hyvä karva ja maski. Oikea takaosan rullaus. Etuliikkees-
sä saisi olla enemmän ulottuvuutta. Miell. käytös.
AVO ERI AVK1 SA PU2  SERT VARACA
TESSU 29493/09
i. Hanlait Royal Ramsau e. Apupapu  
Hyvänkokoinen. Oik. rungon mittasuhteet. Hyvänko-
koinen pää. Oik.kiinnit. hieman kookkaat taittokorvat. 
Melko voimakkaat otsarypyt ja nenäpoimu. Tummat sil-
mät. Erinom. avonaiset sieraimet. Sopiva alaleuka. Hy-
vänmallinen rintakehä. Tasap. kulmaukset. Oik. kiinnitt. 
yksikierteinen häntä. Hyvä taka-askel, edessä hieman 
epävakautta. Hyvä karva, väri saisi olla puhtaampi selän 
päältä ja otsasta. Miell. käytös.
AVO ERI AVK2 SA PU4 VASERT

VSP VILWAY’S UNBEATABLE ROSE– ROP VILWAY’S TUESDAY HEARBREAKER
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UROKSET, VALIOLUOKKA
BOMBASTIC FINNISH SISU LOE1948503
i. Ilkinji Yuvelir e. Goldene Gugel Bebe Buell  
Erinom. tyyppi ja koko.  Toivoisin hieman enemmän raa-
jakorkeutta. Hieman pieni pää suhteessa rungon vahvuu-
teen. Melko voimakkaat otsarypyt. Hyväas. taittokorvat. 
Kauniit tummat silmät. Melko voimakas nenäpoimu. Riitt. 
avon. sieraimet. Hyvä alaleuka. Olkavarret tulisi olla viis-
tommat. Riitt. kulm. takaosa. Hyvä karva ja musta väri. 
Erinom. tiivis runko. Hyvä takaosan rullaus. Oik. kiinn. 
yksikiert. häntä. Miell. käytös. VAL ERI VAK2 SA PU3
VILWAY’S TUESDAY HEARBREAKER 34830/09
i.Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Nice-looking 
2 v. Erinom. tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. Hyvän-
kok. pää. hyväas. taittokorvat. Tummat silmät. Erinom. 
otsarypyt ja nenäpoimu. Riitt. avon. sieraimet. Hyvä ala-
leuka. Kaunis niskan kaari. Erinom. tiivis runko. Tasap. 
kulmaukset. Hyvä karva ja väri. Oik. kiinn. yksikiert. hän-
tä. Liikkuu tasapainoisesti oikealla rullauksella. Miell. 
käytös. VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP CACIB

NARTUT, JUNIORILUOKKA
BLOMLANE’S SWEET PARADISE 54282/10
i. Finndanes Chosen One
e. Blomlane’s Dream Come True 
11 kk. Hyvänkokoinen, rungon mittasuhteet ok. Kevyt 
raajaluusto. Pään tulee vielä kehittyä. Hyväas, hieman 
kookkaat taittokorvat. Keskirusk. silmät. Hyvät otsary-
pyt ja nenäpoimut. Riitt. avon. sieraimet. Hyvä alaleuka. 
Hyvä niskan kaari. Ikäisekseen hyvä runko. Oik.kiinn. tup-
lakiert. häntä. Riitt. kulm. raajat. Hyvä takaosan rullaus. 
Olkavarret tulisi olla viistommat. Miell. käytös. JUN EH
ISABIS INKY DARK TO KASURIN 50836/10
i. Knockout Vom Sachsen Adel e. Isabis Flibbertigibbet  
1 v. Kauttaaltaan vielä pentumaisen yleisvaikutelman 
antava. Tulee kauttaaltaan vielä kehittyä. Kookkaat, hy-
väas. taittokorvat. kesk.rusk. silmät. Niukat otsarypyt. 
Hyvä nenäpoimu. Hyvät avonaiset sieraimet. Ikäisekseen 
hyvä runko. Riitt. kulm. edestä. Hyvin kulm. takaosa. 
Hyvä karva ja musta väri. Oik.kiinn. yksikiert. häntä. Riitt. 
takaosan rullaus. Miell. käytös. JUN EH
QUARTZ-AMOR’S BASSI KATLAFELL 52234/10
i. Ehfi Just made In Norway e. Ehfi Homecoming Queen  
1 v. Erinom. tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. Lupaa-
va, narttumainen pää. Hieman ylöskiinn. korvat. Sopi-
vat otsarypyt. Hyvä nenäpoimu. Tummat silmät. Hyvät, 
avonaiset sieraimet. Hyvä alaleuka. Hyvä niskan kaari. 
Erinom. rintakehä ja eturinta ikäisekseen. Tasap. kulma-
ukset. Oik.kiinn. tuplakiert. häntä. Hyvä karva ja maski. 
Hyvä sivuaskel ja takaosan rullaus. Miell. käytös.
JUN ERI JUK2 SA PN2 VASERT
SOULBON BILLIE JEAN 35882/10
i. Xeriex’s Expert Of Magic e. Roseclan’s Baltic Princess 
15 kk. Hyvänkok. Oik. rungon mittasuhteet. Hieman ke-
vyt raajaluusto. Tällä hetkellä pää hieman pieni suhtees-
sa rungon vahvuuteen. hyväas. hieman kookkaat taitto-
korvat. Hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. Keskirusk. silmät. 
Riitt. avon. sieraimet. Hyvä alaleuka. Hyvä niskan kaari. 
Tilava rintakehä, hyvä eturinta. Tasap. kulmaukset. Oik. 
kiinn. yksikiert. häntä. Etuliikkeet hieman epävakaat. So-
piva takaosan rullaus. Miell. käytös. JUN ERI JUK3

VILWAY’S UNBEATABLE ROSE 40875/10
i. Liisalon Osake e. Vilway’s Queen Kathleen 
14 kk. Erinom koko, tyyppi ja rungon mittasuhteet. Hy-
vänkok. pää. Hyväas. taittokorvat. Erinom. otsarypyt. 
Hyvä nenäpoimu. Tummat silmät. Riitt. avon. sieraimet. 
Kaunis niskan kaari. Erinom. rintakehä ja eturinta. Tasap. 
kulmaukset. Toivoisin hieman enemmän raajakork. Hyvä 
karva. Liikkuu tasap. oik. rullauksella. Oik.kiinn. tupla-
kiert. häntä. miell. käytös.
JUN ERI JUK1 SA PN1 VSP SERT

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
FINNDANES HER ROYAL FATNESS 23615/10
i. Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Boy
e. Kingsize Fawn Italian Gloria Perla 
16 kk. Erinom tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. Hy-
vänmallinen pää, joka saa vielä voimistua. Hyväas. taitto-
korvat. Riitt. otsaryppyjä. Melko niukka nenäpoimu. kes-
kirusk. silmät. Avon. sieraimet. Hyvä niskan kaari. Hyvän-
mallinen rintakehä. Olkavarret voisivat olla viistommat. 
Hyvin kulm. takaosa. Oik.kiinn. tuplakiert. häntä. Hyvä 
karva ja maski. Liikkuu hyvällä rullauksella takaa. Miell. 
käytös. NUO ERI, NUK1, SA, PN4, VARACA
NASTANAKIN LEIANNA 59504/09
i. Pugbully Soulman e. Nastanakin Favru 
Hyvänkok. oik. rungon mittasuhteet. Tänään löysässä ja 
tuhdissa kunnossa esitetty. Tällä hetkellä pää vaikuttaa 
pieneltä suhteessa rungon vahvuuteen. Oik.kiinn. hie-
man kookkaat taittokorvat. Tummat silmät. Hyvät otsa-
rypyt ja nenäpoimu. Riitt. avon. sieraimet. Tuhti runko. 
Tasap. kulmaukset. Raajakork. saisi olla enemmän. Hyvä 
karva ja musta väri. Eturinnassa pieni valk. merkki. Tä-
män päivän löysä kunto näkyy myös liikkeessä. Miell. 
käytös. Olisi edukseen tiiviimmässä kunnossa. NUO H
NASTANAKIN LIISSA 59506/09
i. Pugbully Soulman e. Nastanakin Favru
1 v 9 kk. Erinom. koko, hieman matalaraajaisen vaikutel-
man antava. Hyvänkok. pää. Hyväas. hieman kookkaat 
taittokorvat. Tummat silmät. Melko voimakkaat otsarypyt 
ja nenäpoimu. Riitt. avon. sieraimet. Tuhti runko. Tasap. 
kulmaukset. Oik.kiinn. löysäkiepp. häntä. Melko voima-
kas takaosan rullaus. Miell. käytös. Hyvä karva ja musta 
väri. NUO EH
SESE-ON ÖNNIMANNI 21366/10
i. Riishill’s Figaro e. Sese-On Lutunen  
18 kk. Erinom. koko, rungoltaan hieman pitkä. Pään 
tulee vielä kehittyä. Hyväas. taittokorvat. Keskirusk. 
silmät. Hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. Riitt. avon. sierai-
met. Hyvä niskan kaari. Erinom. tiivis runko. Hyvä etu-
rinta. Oik.kiinn. tuplakiert. häntä. Pitkä lanneosa. Tasap. 
kulmaukset. Liikkuu oikealla rullauksella takaa. Miell. 
käytös. NUO ERI NUK2

NARTUT, AVOIN LUOKKA
FINNDANES COULD BE THE ONE 56516/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera 
Hyvänkokoinen. Oik rungon mittasuhteet. Pää vaikuttaa 
hieman pieneltä suhteessa rungon vahvuuteen. Hyväas. 
korvat. keskirusk. silmät. Hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. 
Hyvät, avon sieraimet. Hyvänmall. rintakehä. Eturinta voi-
si olla selvempi. Riitt. kulm edestä ja hyvin takaa. Hyvä 
karva ja maski. Etuliikk. hieman epävakautta, takaa oik. 
rullaus. Oik.kiinn. yksikiert. häntä. Miell. käytös.
AVO ERI AVK1 SA PN3 CACIB
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FINNDANES ETERNAL BOND 36581/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Finndanes Best In Snow  
Erinom tyyppi ja koko. Matalaraajaisen vaikutelman anta-
va. Hyvänkok. pää. Hyväas. taittokorvat. Hyvät otsarypyt 
ja nenäpoimu. Keskirusk. silmät. Riitt. avon. sieraimet. 
Hyvä alaleuka. Tuhti ja löysä runko. Painunut selkä. Ala-
linjassa löysää nahkaa. Oik.kiinn. yksikiert. häntä. Riitt. 
kulm. edestä ja hyvin takaa. Oikea takaosan rullaus. Tä-
män päivän kunto määrää palkintosijan. Olisi edukseen 
tiiviimmässä kunnossa. AVO H
ISABIS FAWN FUDGE 20419/08
i. Notting Hill Massimiliano e. Millimarin Ynni-Ylivoima 
3,5 v. Erinom. koko ja rungon mittasuhteet. Keskivahva 
luusto. Hyvänkok. pää. Hyväas. taittokorvat. Erinom. ot-
sarypyt ja nenäpoimu. Keskirusk. silmät. Sopivan avon. 
sieraimet. Alaleuka voisi olla selvempi. Hyvä rintakehä, 
riit. eturintaa. Oik.kiinn. yksikiert. häntä. Riitt. kulm. 
edestä, hyvin takaa. Hyvä takaosan rullaus. Esiintyy hy-
vin. AVO ERI AVK3 SA
JOU-HAUN JOSEFINA 37278/09
i. Puggens Qung Qarl e. Jou-Haun Vilma 
Erinom. tyyppi ja koko. Sopiva raajakorkeus. Oik. rungon 
mittasuhteet. Hyvänkok. pää. Hyväas. taittokorvat. Hy-
vät otsarypyt ja nenäpoimu. Tummat silmät. Riitt. avon. 
sieraimet. Sinertävä kirsu. Erinom. rintakehä ja eturinta. 
Tasap. kulmaukset. Oik. kiinn. tuplakiert. häntä. Liikkuu 
sivulta hyvin, takaa hyvällä rullauksella. Hyvä karva ja 
maski. Miellyt. käytös. AVO ERI AVK4 SA

MARNELLIN MIMMI 51973/08
i. Vilway’s Legend Of Love e. Troppola Celine Dion  
3 v. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Hieman kevyt raa-
jaluusto. Pää vaikuttaa hieman pieneltä suhteessa run-
gon vahvuuteen. Hyväas. ruusukorvat. Hyvät otsarypyt ja 
nenäpoimu. Keskirusk. silmät. Hieman ahtaat sieraimet. 
Hyvänmall. rintakehä, riitt. eturinta. Oikeinkiinn. tupla-
kiert häntä. tasap. kulmaukset. Hyvä takaosan rullaus. 
Miell. käytös. AVO ERI AVK2 SA

NARTUT, VETERAANILUOKKA
JOU-HAUN VIIVI 21440/03
i: Troppola Quantana Mera e: Alaunt Carlin Gaunis-Veera 
8,5 v. Hyvässä kunnossa esitetty vet.narttu. Hyvä koko 
ja rungon mittasuhteet. Hyvänkok. pää. Hyväas. hieman 
kookkaat taittokorvat. Niukasti otsaryppyjä. Hyvä nenä-
poimu. Hyvät avon. sieraimet. Hyvä alaleuka. Hyvänmall. 
rintakehä. Hyvä eturinta. Oikein kiinn. yksikiert. häntä. 
Alalinjassa hieman löysää nahkaa. Tasap. kulmaukset. 
Liikkuu takaa hyvällä rullauksella, edessä hieman löy-
syyttä. Miell. käytös. VET ERI VEK1 SA ROP-VET

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL FINNDANES POISSA
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12.–13.9.2011 SASTAMALA 
Tuomari Ligita Zake, Latvia

PENTULUOKKA, UROKSET
YOUNG GAMTOS ISDAIGA FI35290/09
i. Zuma’s Leonardo Da Vinci
e. Epochal Enigma Gamtos Isdaiga 
Oikeanlainen tyyppi ja tasapaino. Hyvän tyyppinen pää. 
Riittävästi lihaksia. Hyvä ilme. Hyvä niska. Erinomainen 
ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Erittäin hyvin kulmautu-
nut. Runsaasti temperamenttia. PEN1 KP ROP-pentu
 

PENTULUOKKA, NARTUT
458 OSCULARIA’S IS THIS LOVE FI17155/09
i. Puggens Qung Qarl e. Troppola Xaviera 
Hyvä feminiininen narttu. Oikeanlainen tyyppi. Oikean 
tyyppinen pää. Oikeanlainen ilme. Melko hyvät korvat. 
Erinomainen ylälinja ja runko. Erittäin hyvät kulmaukset. 
Erinomainen liikkuja. Erinomainen temperamentti. PEN1 
KP VSP-pentu 

UROKSET, JUNIORILUOKKA 
459 DACABE WIDE IN BLACK FIN49705/08
i. Black Boy Marin e. Tam Den Uilmet Monpati  
Oikeanlainen tyyppi. Riittävän tiivis. Oikean tyyppinen 
pää. Erittäin korostuneet rypyt kaiken kaikkiaan. Voisi 
omata ??? sieraimet. Riittävän vahva ylälinja. Oikeanlai-
nen luusto ja runko ikäisekseen. Riittävän lyhyt lanne. 
Oikein kulmautunut. Voisi omata hieman suoremmat ja-
lat. JUN EH JUK2
460 MARABOU QUICK TRICK  FI11816/09
i. Vilway’s Legend Of Love e. Hanlait Xl Chilipepper 
Hyvän tyyppinen ja tasapainoinen. Oikean tyyppinen pää. 
Riittävän pyöreä kuono. Erinomainen ylälinja. Erittäin hy-
vin kehittynyt. Runko oikein kulmautunut. Hivenen lyhyt 
ylälinja. Liikkuu hyvin. JUN ERI JUK1 PU1 ROP SERT 

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
461 ALAUNT CARLIN CALL ME BOSS FIN54226/07
i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav e. Alaunt Carlin Wise Choise
Hyvän tyyppi ja mittasuhteet. Hyvän tyyppinen pää. Hie-
man kallistuneet sieraimet. Riittävän voimakas kuono. 
Voimakas, aavistuksen lyhyt niska. Erinomainen ylälinja. 
Leveä, syvä runko. Oikeanlaiset kulmaukset. Aavistuk-
sen lyhyt olkavarsi. Liikkuu ok. Oikeanlainen tempera-
mentti. NUO ERI NUK2 PU2 VASERT

UROKSET, AVOIN LUOKKA
462 JITTERPUG BLACK BEBOP FIN37953/05
i.Kaa-Kaarin Keemo Nerigo
e. Sinimetsän Eleganse POISSA
JITTERPUG DINO DANELLI FIN29288/07
i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav e.Sinimetsän Eleganse
POISSA 

NARTUT, JUNIORILUOKKA
464 TROPPOLA MIRELLE CHERIE FIN33996/08
i. Troppola Hare Krishna e. Troppola Grace Kelly
Oikeanlainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikeanlainen pään 
tyyppi. Riittävästi kuonoa. Oikeanlainen ilme. Riittävästi 
niskaa. Erinomainen ylälinja. Leveä runko. Riittävän ren-
to takalapa. Kookas ja lyhyt olkavarsi. Riittävän tiukat 
jalat. Oikeanlainen temperamentti.
JUN ERI JUK1 PN1 VSP SERT
465 WONGHOFF BIBI FIN55773/08
i. Solna’s Veni Vidi Vici e. Hanlait Xl Chelina 
Hyvä feminiininen narttu. Oikeanlainen tyyppi. Riittävän 
tiivis. Hyvä feminiininen pää. Riittävän vahvat lihakset. 
Riittävän leveä alaleuka. Hyvä niska. Vahva ylälinja. Aa-
vistuksen viisto lantio. Hyvä runko ikäisekseen. Oikean-
laiset kulmaukset. Riittävän pitkä olkavarsi. Oikeanlai-
nen temperamentti.  JUN ERI JUK2 PN2 VASERT 

NARTUT, AVOIN LUOKKA
466 ALAUNT CARLIN WISE CHOICE FIN49884/05
i. Köntöskerti-Lopakodo Robin e. Edit Black 
Oikeanlainen tyyppi. Aavistuksen pitkä runko. Oikean 
tyyppinen pää. Voisi omata hieman tummemmat silmät. 
Muutamia hampaita puuttuu. Hyvä korvien kanto. Voisi 
omata hieman suoremman ylälinjan. Aavistuksen viisto 
lantio. Hyvin kulmautunut etuosa. Voisi omata hieman 
tiukemmat jalat. Hyvä temperamentti.  AVO EH AVK2
467 HANLAIT XL CHELINA FIN48628/06
i. Kastanjan Grand Slam e. Hanlait Primrose-Piitu 
Oikeanlainen tyyppi. Tiivis runko. Riittävän vahva kuono. 
Tarvitsee hieman paremman purennan. Vahva erinomai-
nen ylälinja. Riittävän rento lapa. Hivenen lyhyt olkavarsi. 
Oikeanlainen eturinta. Liikkuu hyvin. Oikeanlainen tempe-
ramentti.  AVO EH AVK1
468 VENUS ETERNAL SKELLIGE PKR.IX-49111
i. Plums Jewel Decameron e. Dolly Kama-Lama 
2 vuotta vanha narttu. Hyvä feminiininen pää. Voisi omata 
aavistuksen paremman purennan. Vahva, riittävän suora 
ylälinja. Tarvitsee hieman enemmän rintaa. Oikein kulma-
utunut. Vapaat liikkeet. Oikeanlainen temperamentti.
AVO EH AVK3 

NARTUT, VETERAANILUOKKA
469 ALAUNT CARLIN HENNESSEE FIN24331/99
i. Ottelowaibried e. Liisalon Curvicas 
10,5 vuotta vanha. Hyvän tyyppinen pää. Tummat silmät. 
Riittävän vahva ylälinja. Aavistuksen viisto lantio. Oikein 
kulmautunut. Erinomaiset liikkeet ikäisekseen. Erinomai-
nen temperamentti. VET ERI VEK1 PN3
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UROKSET BABY-LUOKKA
BOZO GANG’S TAIKATEMPPU
FI17469/11 i: Puggens Qung Qarl e: Ilka 
5 kuukautta vanha uros. Erittäin ujo temperamentti. 
Tarvitsee vielä paljon harjoitusta kehässä. Hyvä tyyppi. 
Kuono voisi olla selvempi. Hyvä pigmentti. Hyvä niska. 
Tasainen ylälinja. Eturaajat voisivat olla suoremmat. Hyvä 
runko. Ei liiku tänään. BABY 3
BOZO GANG’S TYRMÄYSTIPPA FI17470/11
i: Puggens Qung Qarl e: Ilka 
5 kuukautta vanha uros. Erittäin hyvä koko. Hyvin kehitty-
nyt ikäisekseen. Ihastuttava pää. Hyvä pigmentti. Nenä-
poimu voisi olla hieman pienempi. Hyvä niska. Tasainen 
ylälinja. Korrektisti kiinnittynyt ja hyvin kiertynyt häntä. 
Hyvä luusto. Hyvä eturinta. Erittäin hyvät raajat. Hyvät 
kulmaukset takana. Korrektit liikkeet. Korrekti purenta. 
BABY 1 KP PU-1-PENTU VSP-PENTU
JOU-HAUN SEVERI FI10402/11
i: Xeriex’s King’s Promise e: Jou-Haun Vilma 
7 kuukautta vanha uros. Erittäin hyvä tyyppi. Hieman 
suuri ikäisekseen. Ihastuttava pää, jossa hyvä pigment-
ti. Erinomainen turkin väri. Tasainen ylälinja. Häntä hyvin 
kiinnittynyt ja kiertynyt. Hyvä luusto ja kulmaukset. Voisi 
liikkua hieman paremmin eturaajoilla. BABY 2 KP

UROKSET PENTULUOKKA
ACTERHALEN Q-BOOM FI56812/10
i: Feist of Kawanishi Green House JP
e: Acterhalen Korenbloem 
8 kuukautta vanha musta uros. Massaa voisi olla hieman 
enemmän. Hyvä pää. Vahva luusto. Tasainen ylälinja. Hie-
man pitkä runko. Häntä hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt. Hy-
vät, tyypilliset liikkeet. PEK 1 KP PU-2-PENTU

NARTUT BABY-LUOKKA
BOZO GANG’S TUUTULAULU
FI17472/11  i: Puggens Qung Qarl e: Ilka 
5 kuukautta vanha. Ihastuttava pä. Kuono voisi olla sel-
vempi ja lyhyt alaleuka. Hyvä pigmentti. Tasainen ylälinja. 
Lyhyt runko. Hyvin kiinnittynyt häntä. Kohtuulliset kulma-
ukset. Tarvitsee hieman harjoitusta liikkeissä.
BABY 2 KP
BOZO GANG’S TILKKUTÄKKI
FI17473/11  i: Puggens Qung Qarl e: Ilka 
5 kuukautta vanha. Hyvä pää ja pigmentti. Neliömäinen 
runko. Tasainen ylälinja. Häntä hyvin kiinnittynyt ja kierty-
nyt. Hyvä luusto. Hyvä eturinta. Tänään hän ei tahdo liikkua. 
BABY -

Mopsien erikoisnäyttely
Espoo 12.6.2011

ROP Winsome’s Trouble With the IRS ja VSP Kingpoint Catwalk tuomari: Melita Groselj, Slovenia



24 NÄYTTELYT • 2011

BOZO GANG’S TULE HYVÄ KAKKU FI17471/11
i: Puggens Qung Qarl e: Ilka 
5 kuukautta vanha. Ihastuttava pää. Nenäpoimu voi-
si olla pienempi. Erinomainen pigmentti. Tasainen 
ylälinja. Lyhyt runko. Häntä erittäin hyvin kiinnittynyt, 
mutta voisi olla tiukemmin kiertynyt. Hyvä etuosa. Hy-
vät, suorat eturaajat. Erittäin hyvät takakulmaukset. 
 
BABY -
JOU-HAUN SANDRA FI10405/11
i: Xeriex’s King’s Promise e: Jou-Haun Vilma 
7 kuukautta vanha narttu. Erinomainen tyyppi. Hyvä 
koko. Ihastuttava pää. Tasainen ylälinja. Hyvä turkin-
väri. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvät kulmaukset edes-
sä ja takana. Korrekti purenta. Tyypilliset liikkeet. 
BABY 3 KP
JOU-HAUN SARAH JESSICA FI10406/11
i: Xeriex’s King’s Promise e: Jou-Haun Vilma
7 kuukautta vanha narttu. Hyvä tyyppi. Ihastuttava pää, 
tällä hetkelä hieman pieni verrattuna runkoon. Tasainen 
ylälinja, mutta hieman pitkä runko. Vahva luusto. Koh-
tuulliset kulmaukset takana. Hyvät liikkeet, mutta liik-
kuu hieman ahtaasti takaa. Korrekti hännän kiinnitys. 
BABY -
JOU-HAUN SERAFINA FI10403/11
i. Xeriex’s King’s Promise e. Jou-Haun Vilma
6 kuukautta vanha narttu. Erinomainen tyyppi. Erittäin 
ihastuttava pää. Selvä kuono-osa. Nätti ilme. Erittäin ne-
liömäinen runko. Tasainen ylälinja. Erinomainen eturinta. 
Hyvä luusto. Täydelliset kulmaukset takana. Hyvä väri ja 
tyypilliset liikkeet. BABY 1 KP PN-1-PENTU ROP-PENTU
JOU-HAUN SINDY FI10404/11
i: Xeriex’s King’s Promise e: Jou-Haun Vilma
7 kuukautta vanha narttu. Ihastuttava pää, mutta kuono 
voisi olla selvempi. Korrekti purenta. Hyvä niska. Tasai-
nen ylälinja. Hieman pitkä runko. Kohtuullinen luusto. 
Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä, kirkas väri. Hyvät liikkeet. 
BABY 4 KP
TROPPOLA TWINKLE LITTLE STAR FI14481/11
i: Kirby’s Just One Word e: Troppola Disco Dancer
Miltei 6 kuukautta vanha narttu. Hyvä pää, jossa suuri 
nenäpoimu ja hieman isot korvat. Erinomainen pigmentti. 
Tasainen ylälinja. Hyvät raajat. Vahva luusto. Häntä hyvin 
kiinnittynyt. Hyvät liikkeet. BABY -

 
NARTUT PENTULUOKKA
DEL SUR ANDALUSI PAYA MALA LOE2004251
i: Double D Cointreau Esplendido
e: Ch Coral Bays Pink Confett 
7 kuukautta vanha narttu. Hyvä pää. Pigmentti voisi olla 
parempi. Hieman suuret korvat. Tasainen ylälinja. Peh-
meä selkä. Hyvä eturinta ja luusto. Tiivis runko, mutta 
lihaksia voisi olla enemmän. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt 
häntä. Hyvät kulmaukset takana. Tyypilliset liikkeet.
PEK 2 KP
KRIIKKLIGAN’S ÄSTER FI16763/11
i: Tangetoppen’s Xclusive Rolex
e: Kriikkligan’s Vackra Valma 
7 kuukautta vanha narttu. Erinomainen tyyppi. Ihastut-
tava pää, jossa täydellinen pigmentti. Korrekti purenta. 
Erittäin tiivis runko. Tasainen ylälinja. Häntä korrektisti 
kiinnittynyt ja hyvin kiertynyt. Vahva luusto. Hyvät kulma-
ukset. Erinomaiset liikkeet. PEK 1 KP PN-2-PENTU

 

KASVATTAJALUOKKA, PENNUT
KENNEL BOZO GANG’S 
Samantyyppiset hyvät turkinlaadut. Tasaiset ylälinjat. Ei 
ehkä täydelliset eturaajat. Jotkut käpälät kääntyvät ulos. 
Hyvät pigmentit. KASV 2 KP
JOU-HAUN 
Erittäin samantyyppinen ryhmä, jolla ihastuttavat päät. 
Hyvä turkinlaatu. Hyvin kiinnittyneet ja kiertyneet hännät. 
Hyvät liikkeet. KASV 1 KP 

UROKSET JUNIORILUOKKA
AZALEA’S JOE DI MAGGIO TR99246502
i: Shijo’s Rascal Flat at Applewood
e: Applewood’s Party Time Girl 
1-vuotias uros. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihastuttava 
pää, jossa pienet korvat. Korrekti purenta. Hyvä pigment-
ti. Hyvä kaulanpituus. Tiivis, neliömäinen runko. Tasainen 
ylälinja. Hyvin kiinnittynyt häntä. Vahva luusto. Kohtuulli-
set kulmaukset. Hyvät liikkeet.
JUN ERI 1 SA PU-3 VARASERT
CHUBBY CHEEKS ZORRO FI19024/11
i: Wrinkle Volcano
e: Zhemchuzhina Imperatristy Ya Dlia Chubby Cheeks 
10 kuukautta vanha uros. Hyvä pää, erittäin pyöreä. Sel-
vä kuono-osa. Pigmentti voisi olla parempi. Vahva niska. 
Tasainen ylälinja. Tiivis runko. Hyvin kiinnittynyt häntä. 
Vahva luusto. Tyypilliset liikkeet. JUN ERI 4 SA
FINNDANES INSIDE JOKE FI47462/10
i: Tangetoppen’s Wanted Norwegian
e: Finndanes Close Contact Poissa
ROSEDALE DISTANT DRUMS FI25537/10
i: Puggens Qung Qarl e: Rosedale Beauty Secret 
15 kuukautta vanha uros. Hyvä pää, jossa hyvät rypyt. 
Alaleuka voisi olla hieman pidempi. Vahva niska. Ylälinja 
voisi olla tasaisempi. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvät 
kulmaukset takana. Eturaajat ovat hieman ulkokiertei-
set. Hyvin kiinnittynyt häntä, mutta voisi olla tiukemmin 
kiertynyt. JUN EH
SINIMETSÄN PIKKU-PAAVO FI51573/10
i: Snorewood Northern Star
e: Sinimetsän Kastehelmi 
10 kuukautta vanha uros. Erinomainen tyyppi ja koko. 
Ihastuttava pää. Hyvä pigmentti. Ihastuttava, ryppyinen 
ilme. Erittäin hyvä kaulanpituus. Neliömäinen runko. Ta-
sainen ylälinja. Erinomainen eturinta. Erittäin hyvin kiin-
nittynyt ja kiertynyt häntä. Erinomaiset kulmaukset edes-
sä ja takana. Tyypilliset liikkeet. JUN ERI 2 SA
SOULDON BEST OF MAGIC FI35885/10
i: Xeriex’s Expert of Magic e: Roseclan’s Baltic Princess 
1-vuotias musta uros. Erittäin nätti pää. Kaunis ilme. 
Hyvä niska. Erinomainen eturinta. Tiivis runko. Hyvin kiin-
nittynyt häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erin-
omainen väri. Tyypilliset liikkeet. JUN ERI SA
TROPPOLA ROBERT DE NIRO FI21596/10
i: Troppola Hare Krishna e: Troppola Disco Dancer 
15 kuukautta vanha. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihastut-
tava pää, jossa hyvä pigmentti. Korvat hyvin sijoittuneet. 
Hyvä niska. Tasainen ylälinja. Hyvä etuosa ja rinta. Hyvät 
kulmaukset takana. Korrektisti kiinnittynyt ja hyvin kierty-
nyt häntä. Tyypilliset liikkeet. JUN ERI
XERIEX’S DIESEL POWER BOY FI23123/10
i: Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Boy
e: Xeriex’s Love Like Wind
16 kuukautta vanha uros. Erinomainen tyyppi ja pigment-
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ti. Kaunis ilme päässä. Ihastuttavat rypyt Vahva niska. 
Tasainen ylälinja. Ei tulisi saada enempää painoa. Hyvin 
kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Vahva luusto. Tiivis runko 
ja hyvät takakulmaukset. Tyypilliset liikkeet. JUN ERI
XERIEX’S KING OF THE HILL FI55540/10
i: Puggens Qung Qarl e: Xeriex’s Legend of Winona 
9 kuukautta vanha uros. Korrekti pää. Hyvä pigmentti. 
Ihastuttavat, mustat silmät. Nätit, pienet korvat. Vahva 
niska. Hieman pitkä runko. Tasainen ylälinja. Hyvin kiin-
nittynyt häntä. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvät, saman-
suuntaiset eturaajat. Hyvät kulmaukset takana. Hyvät 
liikkeet. JUN ERI 3 SA

UROKSET NUORTEN LUOKKA
HUGO BOSS VIRLEO SPROGIS FI38862/10
i: Zuma’ Leonardo Da Vinci e: Virdzinija Ursula-Kellijs 
1,5-vuotias uros. Hieman suuri. Kuono-osa voisi olla ly-
hyempi. Erinomainen pigmentti. Ihastuttavan ryppyinen 
ilme. Hyvä niska. Hieman pitkä runko. Hyvin kiinnittynyt 
häntä. Vahva luusto. Suorat eturaajat. Hyvät takakulma-
ukset. Tyypilliset liikkeet. NUO EH
KIRBY’S JUST ONE WORD FI26127/10
i: Xoe’s Oscar de la Hoya
e: Kirby’s Enchanted’s Violets Are Blue Poissa
OSCULARIA’S HEAVY METAL KING FI54313/09
i: Xeriex’s Electric Manuss e: Troppola Grace Kelly Poissa
RIISHILL’S HERMAN FI49263/09
i: Fridolin von der Oelmuehle e: Sese-On Lellikki 
2-vuotias. Erittäin tiivis uros. Neliömäinen. Hyvä turkin-
väri. Hyvä pigmentti. Ihastuttava pää. Hyvin asettuneet 
ruusukorvat. Selvä kuono. Hyvä kaulanpituus. Tasainen 
ylälinja. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Vahva luusto. 
Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tyypilliset liikkeet. 
NUO ERI 3 SA
SOULDON SMOOTH CRIMINAL FI44413/09
i: Vilway’s Lord Emil Jr
e: Fomielens Beautiful Dzenifer Kindzi 
23 kuukautta vanha. Ihastuttava, pyöreä pää, jossa iso 
nenäpoimu. Erinomainen pigmentti. Ihastuttavat, tum-
mat silmät. Hyvä kaulanpituus. Tasainen ylälinja. Vahva 
runko. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Hyvä eturinta. 
Vahva luusto. Erittäin hyvät kulmaukset. Tyypilliset liik-
keet. NUO ERI 2 SA
XERIEX’S WIND AND CHANCE FI40969/09
i: Puggens Qung Qarl e: Xeriex’s Love Like Wind  
2-vuotias uros. Hieman suuri. Iso pää. Ihastuttavat rypyt. 
Hyvä pigmentti. Korrekti purenta. Vahva niska. Hieman 
pitkä runko. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Vahva luus-
to. Voisi liikkua paremmin eturaajoilla. Karvaa puuttuu 
varpaista liikkeiden vuoksi. NUO ERI
XERIEX’S WIND AND FIRE FI40968/09 
i: Puggens Qung Qarl e: Xeriex’s Love Like Wind 
2-vuotias uros. Hyvä tyyppi ja koko. Ihastuttava pää. 
Korvat korrektisti kiinnittyneet. Selvä kuono. Korrekti pu-
renta. Hyvä pigmentti. Ylälinja voisi olla parempi, hieman 
köyristyvä. Vahva luusto. Kohtuulliset kulmaukset. Hyvä 
turkinlaatu ja väri. NUO ERI 4
KINGPOINT CRAB BAIT FI15122/10
i: Tangetoppen’s Obelix e: Keiko Lionheart 
18 kuukautta vanha uros. Erinomainen tyyppi ja koko. 
Mahtava pigmentti. Hieman pitkä turkki. Ihastuttava pää. 
Korrektisti kiinnittyneet, hieman pienet korvat. Ihastut-
tavat silmät. Vahva niska. Tasainen ylälinja. Hyvin kiin-
nittynyt häntä. Vahva luusto. Samansuuntaiset, suorat 

eturaajat. Hyvä eturinta. Hyvät kulmaukset takana. Erin-
omaiset liikkeet. NUO ERI 1 SA PU-4

UROKSET AVOIN LUOKKA
BOMBASTIC ISKRA NADEZNI FI47681/09
i: Zuma’s Lordi Bombaztic
e: Olnaris Dragotsennaya Businka 
2-vuotias. Erittäin tiivis uros. Hyväntyyppinen turkki ja 
väri. Erinomainen pigmentti. Ihastuttava, pyöreä pää, jos-
sa korrektit, pienet ruusukorvat. Korrekti kuono. Korrekti 
purenta. Tiivis runko, mutta painoa ei tulisi tulla lisää. 
Vahva luusto. Hyvä eturinta. Tasainen ylälinja. Korrektisti 
kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Hyvät takakulmaukset. Tyy-
pilliset liikkeet. AVO ERI 4 SA
BOZO GANG’S UKKONEN FI38346/09
i: Rojal Feis Gamlet Datskiy e: Aadakat 
2-vuotias. Hieman liian laiha. Hyvä pää. Erinomainen pig-
mentti. Hyvä kaulanpituus. Liian kevyt luusto. Eturaajat 
kääntyvät ulos. Näyttää korkearaajaiselta, koska tarvit-
see enemmän painoa. Toivoisin kirkkaamman värin. Hy-
vät liikkeet. AVO EH
FINNDANES EYE-CATCHER FI36580/09
i: Vilway’s Part Time Lover
e: Finndanes Best In Snow Poissa
JOU-HAUN BRUTUSBRUNO FI28497/08
i: Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Viivi
3-vuotias uros. Erinomainen tyyppi. Hyvä turkinlaatu ja 
väri. Erinomainen pigmentti. Ihastuttava, iso, pyörä pää. 
Hyvin kiinnittyneet, pienet nappikorvat. Tasainen ylälin-
ja. Erittäin tiivis runko. Korrekti hännän kiinnitys. Vahva 
luusto. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tyypilliset 
liikkeet. AVO ERI
JOU-HAUN PONTUS PONZO FI32732/06
i: Nabuco’s Calvin Klein e: Viivi
5-vuotias uros. Ihastuttava, pyöreä pää, jossa hyvät ry-
pyt. Erinomainen pigmentti. Pienet nappikorvat. Korrekti 
purenta. Vahva niska, mutta voisi olla hieman pidempi. 
Lyhyt, tiivis runko. Vahva luusto. Hyvä rinta. Häntä voisi 
olla hieman korkeammalle kiinnittynyt. Toivoisin hieman 
kirkkaamman värin. Tyypilliset liikkeet. AVO ERI
LENOR’S ARAMIS FI42820/09
i: Moris e. Bozo Gang’s Lenorin Valssi 
2 vuotta vanha musta uros. Erinomainen tyyppi. Kaunis 
pää. Ihastuttava ilme. Nappikorvat. Hyvä kaulanpituus. 
Tasainen ylälinja. Erinomaisesti kiinnittynyt ja kiertynyt 
häntä. Tiivis runko. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvät 
kulmaukset edessä ja takana. Erinomaiset liikkeet.
AVO ERI 1 SA
OSCULARIA’S UNCOMMON VALOR FI54314/09
i: Xeriex’s Electric Manuss e: Troppola Grace Kelly
21 kuukautta vanha uros. Hyvä tyyppi ja koko. Iso, pyö-
reä pää. Liian iso nenäpoimu. Vahva niska. Tasainen ylä-
linja. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Hyvä eturinta. 
Vahva luusto. Hyvät takakulmaukset. Eturaajat voisivat 
olla hieman suoremmat. Tyypilliset liikkeet. AVO ERI 
PUGEMON FLAWLESS DREAM FI33021/09
i: Sycamore’s Mr. Stripey e: Pugemon Ally Mc Pug
25 kuukautta vanha uros. Hyvä tyyppi ja koko. Ihastutta-
va pää. Hyvät, pienet nappikorvat. Kuonossa voisi olla 
enemmän pigmenttiä. Ihastuttavat rypyt. Hyvä kaulanpi-
tuus. Tasainen ylälinja. Tiivis runko. Vahva luusto. Hyvät 
kulmaukset edessä ja takana. Hyvä turkinlaatu ja väri. 
Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Tyypilliset liikkeet. 
AVO ERI
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RAPARPERIN KASIPÄTKÄ FI25250/09
i: Xeriex’s Erno Ensimmäine e: Kastanjan Gardenia
2-vuotias uros. Erinomainen tyyppi ja koko. Mahtava pig-
mentti. Ihastuttava pää. Erittäin ihastuttava ilme. Selvä 
kuono. Korrekti purenta. Tiivis runko. Lavat voisivat olla 
paremmat ja häntä hieman korkeammalle kiinnittynyt, 
mutta häntä on hyvin kiertynyt. Erinomainen turkinlaatu. 
Hyvät liikkeet. AVO ERI
RAPARPERIN KÄPYPOIKA FI33665/08
i: Xeriex’s Erno Ensimmäine e: Kastanjan Gardenia 
3-vuotias uros. Erinomainen tyyppi. Ihastuttava pää. 
Mahtava pigmentti. Kauniit rypyt. Ihastuttavat silmät. 
Pienet korvat, toinen ruusu, toinen nappi. Hyvä niska. 
Tasainen ylälinja. Tiivis runko. Hyvä rinta. Kohtuulliset 
kulmaukset takana. Erinomainen turkinlaatu ja väri. Tyy-
pilliset liikkeet. AVO ERI 3 SA
SINIMETSÄN MOOSES MAHTAVA FI47571/08
i: Snorewood Northern Star e: Sinimetsän Helmi 
3-vuotias uros. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihastuttava, 
pyöreä pää. Kaunis ilme. Tiivis runko. Hyvä luusto. Tasai-
nen ylälinja. Kohtuulliset kulmaukset. Tyypilliset liikkeet.
AVO ERI
TROPPOLA NICOLAS CAGE FI61210/08
i: Hunsrueck’s Flying Finn e: Troppola Extra Adora 
2,5 vuotta vanha uros. Ihastuttava, pyöreä pää, jossa 
mahtava pigmentti. Nätit, pienet korvat. Ihastuttavat ry-
pyt. Vahva niska. Tiivis runko. Vahva luusto. Kohtuulliset 
takakulmaukset. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Ei 
tulisi saada enempää painoa. AVO ERI
VILWAY’S TOUCH OF DIAMOND FI34831/09
i: Vilway’s Part Time Lover e: Vilway’s Nice-Looking 
2-vuotias uros. Hyvä tyyppi. Ihastuttava pää. Hyvä ryp-
pyinen ilme. Ylälinja voisi olla tasaisempi. Vahva luusto. 
Hyvät etukulmaukset, takaa voisivat olla paremmat. Hän-
tä hieman alas kiinnittynyt. Tyypilliset liikkeet. AVO ERI
VIPERVUOREN EPPU NORMAALI FI32209/08 
3-vuotias uros. Ihastuttava pää. Pienet ruusukorvat. Kor-
rekti purenta. Hyvä kaulanpituus. Tasainen ylälinja. Hyvin 
kiinnittynyt häntä. Vahva luusto. Hyvät takakulmaukset. 
Hyvä turkinlaatu ja väri. Tyypilliset liikkeet. AVO ERI 2 SA 
XERIEX’S KING’S PROMISE FI61309/08
i: Puggens Qung Qarl e: Xeriex’s Extra Moonshine Poissa

UROKSET VALIOLUOKKA
JOU-HAUN JACK FI28496/08
i: Xeriex’s Erno Ensimmäine e: Jou-Haun Viivi Poissa
MARABOU QUICK TRICK FI11816/09
2,5 vuotta vanha uros. Erinomainen tyyppi, jolla kaunis, 
pyöreä pää. Mahtava pigmentti. Pienet nappikorvat. Hy-
vät rypyt. Korrekti purenta. Vahva niska. Tasainen ylälin-
ja. Erittäin tiivis runko. Vahva luusto. Hyvä eturinta. Hyvin 
kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Samansuuntaiset eturaa-
jat. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset liikkeet.
VAL ERI 2 SA PU-2
NASTANAKIN GUSTU ADOLFE FIN11245/08
i: Fomielens Itos Vesta-Robroy e: Nastanakin Eliissa
3,5 vuotta vanha nätti musta uros. Ihastuttava pää. Ruu-
sukorvat. Selvä kuono. Vahva niska. Tasainen ylälinja. 
Tiivis runko. Häntä hieman alas kiinnittynyt. Vahva luus-
to. Eturaajat voisivat olla samansuuntaisemmat. Hyvät 
takakulmaukset. Erinomainen turkinlaatu ja hyvä, erittäin 
musta väri. Tyypilliset liikkeet. VAL ERI 3 SA

VILWAY’S QUICK STEP DANDY FIN31357/07
i: Vilway’s Part Time Lover e: Vilway’s Natale A Roma
4-vuotias uros. Erinomainen tyyppi ja hyvä koko. Mahtava 
pigmentti ja turkinväri, mutta hieman pitkä. Ihastuttava 
pää. Toinen ruusu-, toinen nappikorva. Korrektit, tummat 
silmät. Vahva luusto. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. 
Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tyypilliset liikkeet. 
VAL ERI 4 SA
VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER FI34830/09
i: Vilway’s Part Time Lover e: Vilway’s Nice-Looking
2-vuotias. Erinomainen tyyppi. Ihastuttava pää. Pigment-
ti voisi olla hieman parempi. Korrektit, tummat silmät. 
Korrekti purenta. Tasainen ylälinja. Tiivis runko. Eturaajat 
voisivat olla suoremmat. Kohtuulliset takakulmaukset. 
Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Tyypilliset liikkeet. 
VAL ERI SA
WINDSOME’S TROUBLE WITH THE IRS TR85588501
i: Windsome’s Trouble At Coral Bay
e: Windsome’s Thunder Storm
2-vuotias uros. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihastuttava 
pää ja kauniit rypyt. Tummat silmät. Nappikorvat. Vahva 
niska. Tasainen ylälinja. Korrekti hännän kiinnitys. Neliö-
mäinen, tiivis runko. Vahva luusto. Hyvä eturinta. Korke-
alle kiinnittynyt häntä. Hyvät takakulmaukset. Erinomai-
set liikkeet. VAL ERI 1 SA PU-1 SERT ROP FI MVA
XERIEX’S ELECTRIC MANUSS FIN19175/07
i: Xeriex’s Erno Ensimmäine e: Vilway’s Miss Maybelline
4-vuotias uros. Hyvä tyyppi. Hyvä pää, jossa iso nenä-
poimu ja korvat. Selvä kuono. Vahva niska. Tasainen 
ylälinja. Erinomainen eturinta. Vahva luusto. Samansuun-
taiset eturaajat. Hyvät takakulmaukset. Hyvin kiinnittynyt 
häntä. Erinomainen turkinlaatu ja väri. Tyypilliset liikkeet. 
VAL ERI

NARTUT JUNIORILUOKKA
ACTERHALEN PAPAVER FI50375/10
i: Feist of Kawanishi Green House JP e: Acterhalen Lelje
9 kuukautta vanha, jolla suuri kuono-osa. Tasapurenta. 
Kapea kuono. Hyvä kaulanpituus. Hieman pitkä runko. 
Tasainen ylälinja. Kohtuullinen luusto. Hyvin kiinnittynyt 
ja erittäin hyvin kiertynyt häntä. Väri voisi olla kirkkaampi. 
Hyvät liikkeet. JUN H
CONNECTION RINSESSA MADELEINE FI32077/10
i: Puggens Qung Qarl e: Elegance Maiden Gamtos Isdaiga
Hyvä tyyppi ja koko. 15 kuukautta vanha. Ihastuttava 
pää, mutta pigmentti voisi olla parempi. Erittäin hyvä pu-
renta. Vahva niska. Tasainen ylälinja. Erittäin tiivis runko 
ja hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvät takakulmaukset. 
Hyvin kiinnittynyt häntä, mutta liikkeissä voisi olla enem-
män kiertynyt. Erinomainen turkki ja väri. JUN ERI SA
DENSBORD GIULIETTA FI42325/10
i: Mooby-Doo Grendel Little Funny Boy
e: Gleizz All Your Loving Poissa
FANILLA DE LAMICO MET295/10
i: Von Yarbin Don Ramon Pug
e: Kobolds of Zalaforest Annja
15 kuukautta vanha. Feminiininen pää, jossa isot korvat. 
Erinomainen pigmentti. Tasainen ylälinja. Hyvä eturinta. 
Tarvitsee enemmän massaa. Lyhyt runko. Hyvin kiinnitty-
nyt ja kiertynyt häntä. Kohtuullinen luusto ja kulmaukset. 
Tyypilliset liikkeet. JUN ERI
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FLINTSTYLE EVENING STAR FI46328/10
i: Summersweet Man With A Plan
e: Flintstyle Caramel Queen Poissa
JITTERPUG BLACK FOXTROT FI35233/10
i: Jitterpug Ellington e: Sinimetsän Jopas Jotain
1-vuotias. Musta narttu. Feminiininen pää. Erinomainen 
turkinlaatu ja väri. Ruusukorvat. Korrekti purenta. Vahva 
luusto. Suorat eturaajat. Häntä hieman alas kiinnittynyt. 
Liikkuu hyvin. JUN ERI
MERENRANNAN WIEHKEÄ VALDEMA FI18595/10
i: Bombastic Uuno The Vip e: Troppola Carmen Electra  
16 kuukautta vanha narttu. Feminiininen pää. Erinomai-
nen pigmentti. Ihastuttava ilme. Nätit, tummat silmät. 
Vahva niska. Tasainen ylälinja. Hieman pitkä runko. Hyvin 
kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Hyvä turkinlaatu. Eturaajat 
voisivat olla samansuuntaisemmat. Kohtuulliset kulma-
ukset takana. Tyypilliset liikkeet. JUN ERI 3 SA
OSCULARIA’S MERRY GO ROUND FI50413/10
i: Xeriex’s King’s Promise e: Troppola Mirelle Cherie  
10 kuukautta vanha. Hyvä tyyppi ja koko. Feminiininen 
pää. Hyvä pigmentti. Yksi ruusukorva. Nenäpoimu voisi 
olla hieman suurempi. Tasainen ylälinja. Hyvin kiinnittynyt 
häntä. Kohtuullinen luusto. Hyvä eturinta. Hyvät takakul-
maukset. Hyvät liikkeet. JUN ERI
QUARTZ-AMOR’S BASSI KATLAFELL FI52234/10
i: Ehfi Just Made In Norway e: Ehfi Homecoming Queen  
10 kuukautta vanha. Hyvä tyyppi ja koko. Erittäin feminiini-
nen pää. Hieman lentävät korvat. Hyvä pigmentti. Hyvä kau-
lanpituus. Tasainen ylälinja. Hyvin kiinnittynyt häntä. Koh-
tuullinen luusto. Hyvät takakulmaukset. Tyypilliset liikkeet. 
JUN ERI
SARKAMAAN RAPARPERI FI20484/10
i: Liisalon Osake e: Raparperin Tättähäärä 
16 kuukautta vanha narttu. Erittäin feminiininen. Tarvit-
see enemmän massaa. Ihastuttava pää, mutta pigmentti 
voisi olla parempi. Hieman pitkä runko. Hyvä rinta. Taka-
kulmaukset voisivat olla paremmat. Erinomainen turkin-
laatu ja kirkas väri. Tyypilliset liikkeet. JUN EH
ROSEDALE DESERT SPICE FI25538/10
i: Puggens Qung Qarl e: Rosedale Beauty Secret
1-vuotias narttu. Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Erittäin 
ihastuttava, pyöreä pää. Täydellinen pigmentti. Erittäin 
tiivis runko ja hyvä eturinta. Hyvin kiinnittynyt häntä. Vah-
va luusto. Samansuuntaiset eturaajat. Kohtuulliset taka-
kulmaukset. Tyypilliset liikkeet. JUN ERI
SINIMETSÄN ONNEN MINI FI51581/10
i: Snorewood Northern Star e: Sinimetsän Isän Ilo
10 kuukautta vanha. Ihastuttava pään ilme. Tarvitsee 
enemmän massaa. Tasainen ylälinja. Lavat ja takakulma-
ukset voisivat olla paremmat. Hyvä rinta. Hyvin kiinnitty-
nyt häntä. Tyypilliset liikkeet. JUN EH
SINIMETSÄN PÄIVÄNSÄDE FI51576/10
i: Snorewood Northern Star e: Sinimetsän Kastehelmi
9 kuukautta vanha. Erittäin feminiininen. Tarvitsee enem-
män massaa. Kapea kuono. Liian pitkä alaleuka. Hyvä 
niska. Pitkä runko. Kevyt luusto. Hyvin kiinnittynyt häntä. 
Hyvät liikkeet. JUN EH
TROPPOLA SISSI SIMONE FI54088/10
i: Kirby’s Just One Word e: Troppola La Petite Marie 
10 kuukautta vanha narttu. Feminiininen pää, jossa suu-
ret korvat. Korrekti purenta. Hyvä kaulanpituus. Pitkä 
runko. Vahva luusto. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt hän-
tä. Kohtuulliset takakulmaukset. Hyvä turkinlaatu ja väri. 
JUN ERI

VILWAY’S UNBEATABLE ROSE FI40875/10
i: Liisalon Osake e: Vilway’s Queen Kathleen 
12 kuukautta vanha. Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin 
ihastuttava pää, jossa mahtava pigmentti. Pienet nappi-
korvat. Leveä kuono. Vahva niska. Tasainen ylälinja. Erit-
täin tiivis runko. Hyvä luusto, eturinta ja takakulmaukset. 
Erinomaiset liikkeet. JUN ERI 2 SA
WONGHOFF DSQUARED FI42741/10
i: Liisalon Qsisto e: Hanlait XL Chelina
1-vuotias. Erittäin feminiininen pää. Hyvät rypyt. Hieman 
kapea kuono. Hyvä pigmentti. Hieman suuret korvat. 
Tasainen ylälinja. Tiivis runko. Kohtuullinen luusto. Val-
koiset varpaankynnet. Hyvin kiinnittynyt ja täydellisesti 
kiertynyt häntä. Tyypilliset liikkeet. JUN EH
XERIEX’S DIESEL DREAM FI23124/10
i: Tangetoppens Vin Diesel Norweg Boy
e: Xeriex’s Love Like A Wind
16 kuukautta vanha narttu. Päässä isot korvat ja liian 
iso nenäpoimu. Hyvä pigmentti. Tasainen ylälinja. Hyvä 
eturinta. Hyvin kiinnittynyt häntä. Kohtuullinen luusto ja 
takakulmaukset. Hyvät liikkeet. JUN EH
XERIEX’S DIESEL WIND FI23125/10
i: Tangetoppens Vin Diesel Norweg Boy
e: Xeriex’s Love Like A Wind 
16 kuukautta vanha narttu. Erinomainen tyyppi ja koko. 
Ihastuttava pää. Hyvä pigmentti. Vahva niska. Tasainen 
ylälinja. Erittäin tiivis runko. Vahva luusto. Samansuuntai-
set eturaajat. Hyvät takakulmaukset. Hyvin kiinnittynyt ja 
kiertynyt häntä. Erinomaiset liikkeet. JUN ERI 1 SA PN-3
MILONE’S LITTLE HIAWATHA FI50044/10
10 kuukautta vanha narttu. Feminiininen pää, jossa erin-
omainen pigmentti. Hyvin kiinnittyneet pienet nappikor-
vat. Tummat silmät. Korrekti purenta. Tasainen ylälinja. 
Vahva luusto. Kohtuulliset takakulmaukset. Hieman pitkä 
runko. Hyvin kiinnittynyt häntä. Liikkuu hyvin.
JUN ERI 4 SA

NARTUT NUORTEN LUOKKA
JOSHAIDAS DRU DANIELA FI56138/09
i: Puggens Qung Qarl e: Kastanjan Browallia
20 kuukautta vanha. Feminiininen pää, jossa iso nenä-
poimu ja liian vaalea pigmentti. Ruusukorvat. Tarvitsee 
enemmän kehäharjoitusta. Vahva luusto. Hyvä eturinta. 
Takakulmaukset voivat olla paremmat. Hyvin kiinnittynyt 
häntä. Ei halua esittää liikkeitään. NUO EH
KINGPOINT CATWALK FI15126/10
i: Tangetoppen’s Obelix e: Keiko Lionheart
18 kuukautta vanha. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihastut-
tava pää. Hyvä pigmentti. Korrekti purenta. Tasainen ylä-
linja. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä eturinta. Samansuun-
taiset eturaajat. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu täynnä 
energiaa. NUO ERI 1 SA PN-1 SERT VSP
KINGPOINT CAUSIN’ A COMMOTION FI15125/10
i: Tangetoppen’s Obelix e: Keiko Lionheart
18 kuukautta vanha narttu. Erittäin tiivis. Erinomainen 
tyyppi. Ihastuttava pää, jossa mahtava pigmentti, mut-
ta suuret korvat. Tummat silmät. Korrekti purenta. Hyvä 
kaulanpituus. Tasainen ylälinja. Erinomainen eturinta. 
Vahva luusto. Samansuuntaiset eturaajat. Hyvät taka-
kulmaukset. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Hieman 
pitkä turkki. Erinomaiset liikkeet.
NUO ERI 1 SA PN-2 VARASERT



28 NÄYTTELYT • 2011

NASTANAKIN KAROLIINNA FI48708/09
i: Nastanakin Gabbe e: Troppola Flower by Kenzo
21 kuukautta vanha narttu, jolla feminiininen pää ja iso 
nenäpoimu. Nätit, tummat silmät. Korrekti purenta. Ta-
sainen ylälinja. Hieman pitkä runko. Hyvin kiinnittynyt 
häntä. Kohtuullinen luusto. Hyvät liikkeet. NUO EH
NASTANAKIN LEAINNA FI59504/09
i: Pugbully Soulman e: Nastanakin Favru
19 kuukautta vanha tiivis narttu. Ihastuttava pää ja ilme. 
Vahva niska. Lyhyt runko. Hyvin kiinnittynyt häntä, mutta 
voisi olla hieman enemmän kiertynyt. Samansuuntaiset 
eturaajat. Hyvät takakulmaukset. NUO ERI 3 SA
OSCULARIA’S HEAVENLY DIVINE FI54315/09
i: Xeriex’s Electric Manuss e: Troppola Grace Kelly
21 kuukautta vanha narttu. Feminiininen pää, jossa iso 
nenäpoimu. Pigmentti voisi olla parempi. Ruusukorvat. 
Hieman pitkä runko. Tasainen ylälinja, jossa hieno selkä-
ankerias. Hyvin kiinnittynyt häntä. Kohtuullinen luusto ja 
takakulmaukset. Tyypilliset liikkeet. NUO EH
SOULDON SLEEPING SUN FI44411/09
i: Vilway’s Lord Emil Jr
e: Fomielens Beautiful Dzenifer Kindzi 
23 kuukautta vanha narttu. Feminiininen pää, jossa 
suuret korvat. Hyvä pigmentti. Korrekti purenta. Suora 
etuosa. Tasainen ylälinja. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt 
häntä. Takakulmaukset voisivat olla paremmat. Hyvät 
liikkeet. NUO EH

NARTUT AVOIN LUOKKA
ACTERHALEN LELJE FIN16600/08
i: Kaa-Kaarin Karl-Gustav e: Acterhalen Framboos
3-vuotias narttu. Tarvitsee enemmän massaa. Toivoisin 
kirkkaamman värin. Feminiininen pää. Korrekti purenta. 
Pitkä runko. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä luusto. Kulma-
ukset voisivat olla paremmat. Liikkuu hyvin. AVO EH
ACTERHALEN ZWARTE MAGRIET FI44719/09
i: Snorewood Northern Star e: Acterhalen Zwarte Fee
2-vuotias musta narttu. Tarvitsee lisää massaa. Ihastut-
tava, pyöreä pää. Hieman pitkä runko. Eturaajat voisivat 
olla samansuuntaisemmat. Hyvin kiinittynyt häntä, joka 
voisi olla tiukemmin kiertynyt. Hyvät liikkeet. AVO EH
ILKA FIN17416/08
i: Marmazet Emigrant e: Ulinka
5-vuotias narttu. Hyvä tyyppi. Erinomainen pigmentti. 
Korrekti pää. Korrekti purenta. Hyvä niska. Ylälinja voisi 
olla tasaisempi. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä eturinta. 
Vahva luusto. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Voisi 
liikkua takaa paremmin. AVO ERI
KINGPOINT BREAK THE BANK FI12755/10
i: Anjos Maa e: Summersweet Power Puff Girl
16 kuukautta vanha narttu. Erinomainen tyyppi ja koko. 
Ihastuttava pää, jossa pienet nappikorvat. Selvä kuono. 
Tiivis runko. Tasainen ylälinja. Korkealle kiinnittynyt hän-
tä. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvät kulmaukset edes-
sä ja takana. Erinomaiset liikkeet. AVO ERI 1 SA
MERENRANNAN UNIQUE MISS ILO FI30303/09
i: Troppola Hare Krishna e: Merenrannan Qurjenkello
2-vuotias narttu. Hyvä tyyppi. Ihastuttava pää. Erinomai-
nen pigmentti. Hieman suuret korvat. Tasainen ylälinja. 
Hyvin kiinnittynyt häntä. Hieman pitkä runko. Saman-
suuntaiset eturaajat. Kohtuulliset takakulmaukset. Liik-
kuu hyvin. AVO ERI

RAPARPERIN SOLIKKA FIN33994/06
i: Röllimajan Ludvig-Theo e: Kastanjan Gardenia 
5-vuotias narttu. Feminiininen pää. Ihastuttava ilme. 
Hyvä pigmentti. Korrekti purenta. Hyvä kaulanpituus. 
Tasainen ylälinja. Voisi olla hieman massavampi. Hyvä 
luusto ja kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen tur-
kinlaatu ja väri. Tyypilliset liikkeet. AVO ERI 2 SA
ROSECLAN’S FLAMING VENUS FI31180/09
i: Nastanakin Filpa e: Roseclan’s Baltic Princess 
2-vuotias musta narttu. Hyvä turkinlaatu ja väri. Ihastut-
tava pää, mutta hieman pieni. Tiivis runko. Tasainen ylä-
linja. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hieman kevyt luusto. Etu-
raajat voisivat olla samansuuntaisemmat. Liikkuu hyvin.
AVO ERI
ROSEDALE CANDY STRIPE FI89934/
 i: Puggens Qung Qarl e: Rosedale Apricot Twist
2-vuotias tiivis narttu. Ihastuttava pää. Erinomainen pig-
mentti. Pienet ruusukorvat. Hyvä niska. Tasainen ylälinja. 
Hyvin kiinnittynyt häntä. Erittäin tiivis runko. Vahva luusto. 
Hyvä rinta ja kulmaukset. Tyypilliset liikkeet. AVO ERI SA
SINIMETSÄN MATLEENA FIN47575/08
i: Snorewood Northern Stra e: Sinimetsän Helmi 
3-vuotias narttu. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihastuttava 
pää, jossa mahtava pigmentti. Pienet ruusukorvat. Selvä 
kuono. Korrekti purenta. Hyvä niska. Tiivis runko. Hyvin 
kiinnitynyt ja kiertynyt häntä. Samansuuntaiset eturaajat. 
Hyvä rinta ja kulmaukset. Tyypilliset liikkeet.
AVO ERI 4 SA
TROPPOLA LA BELLE JAVA FIN11992/08
i: Troppola All Over Again e: Troppola Disco Dancer 
3,5 vuotta vanha narttu. Erinomainen tyyppi ja koko. 
Ihastuttava pää. Hyvä pigmentti. Vahva niska. Tiivis run-
ko. Hyvin kiinnittynyt häntä. Taainen ylälinja. Vahva luus-
to. Liikkuu hyvin. AVO ERI
TROPPOLA MIRELLE CHERIE FIN33996/08
i: Troppola Hare Krishna e: Troppola Grace Kelly
3-vuotias narttu. Feminiininen pää, jossa hyvät rypyt. 
Yksi ruusu-, yksi nappikorva. Korrekti purenta. Hyvä 
niska. Tiivis runko. Tasainen ylälinja. Hyvin kiinnittynyt 
häntä. Vahva luusto. Hyvä rinta ja kulmaukset. Tyypilliset 
liikkeet. AVO ERI
XERIEX’S KING’S PEACE FIN61312/08
i: Puggens Qung Qarl e: Xeriex’s Extra Moonshine
2,5 vuotta vanha narttu. Hyvä tyyppi. Korrekti pää. Ihas-
tuttava ilme. Selvä kuono. Korrekti purenta. Tasainen ylä-
linja. Hieman pitkä runko. Hyvä rinta. Vahva luusto. Hyvin 
kiinnittynyt häntä. Tyypilliset liikkeet. AVO ERI 3 SA

NARTUT VALIOLUOKKA
TROPPOLA LA PETITE MARIE FIN11993/08
i: Troppola All Over Again e: Troppola Disco Dancer
3,5 vuotta vanha tiivis narttu. Nätti pää. Erinomainen pig-
mentti. Korrekti purenta. Tiivis runko. Tasainen ylälinja. 
Hieman pitkä turkki. Hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä rinta. 
Samansuuntaiset eturaajat. Hyvät takakulmaukset. Tyy-
pilliset liikkeet. VAL ERI 2 SA
TROPPOLA QUALITY GIRL FI34849/09
i: Nabuco’s Calvin Klein e: Troppola Isabel Santos 
3-vuotias, erittäin tiivis musta narttu. Erinomainen tyyppi 
ja koko. Erittäin ihastuttava pää, jossa pinet nappikorvat. 
Tasainen ylälinja. Hyvin kiinnittynyt ja kiertynyt häntä. Erit-
täin vahva luusto. Samansuuntaiset eturaajat. Neliömäi-
nen, tiivis runko. Hyvät takakulmaukset. Tyypilliset liik-
keet. Erinomainen turkinlaatu ja väri. VAL ERI 1 SA PN-4
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VILWAY’S NICE-LOOKING FIN13759/05
i: Helisain Jasper e: Vilway’s Kiki Kathleen
6,5 vuotta vanha. Hyvä tyyppi. Feminiininen pää. Hyvä 
pigmentti. Korrekti purenta. Ylälinja voisi olla parempi. 
Korkealle kiinnittynyt häntä. Hyvä rinta. Kohtuullien luus-
to ja takakulmaukset. Erinomainen turkinlaatu. Tyypilliset 
liikkeet. VAL ERI 4 SA
VILWAY’S QUEEN KATHLEEN FIN31359/07
i: Vilway’s Part Time Lover e: Vilway’s Natale A Roma 
4-vuotias. Hieman ylipainoinen narttu. Nätti pää, jossa 
mahtava pigmentti. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä rinta. 
Vahva luusto. Hyvin kiinnittynyt häntä. Tyypilliset liikkeet. 
VAL ERI
VILWAY’S SHE’S A LADY FI15920/09
i: Tangetoppen’s Obelix e: Vilway’s Queen Kathleen
3-vuotias narttu. Tiivis narttu. Hyvä tyyppi, mutta ryppyjä 
voisi olla vähemmän selässä. Hyvä hännän kiinnitys. Etu-
raajat voisivat olla samansuuntaisemmat. Vahva luusto. 
Tyypilliset liikkeet. VAL ERI
XERIEX’S LOVE LIKE WIND FIN36272/05
i: Vilway’s Legend Of Love e: Allway’s Why Winona 
6-vuotias tiivis narttu. Hyvä tyyppi. Ihastuttava pää. Hyvä 
pigmentti. Tummat silmät. Korrekti purenta. Vahva ja 
hyvän mittainen kaula. Tasainen ylälinja. Hyvä hännän 
kiinnitys. Hyvä eturinta. Vahva luusto. Takakulmaukset 
voisivat olla paremmat. Tyypilliset liikkeet. VAL ERI 3 SA

NARTUT VETERAANILUOKKA
KASTANJAN ALCHEMILLA FIN18657/03 (kuva alla)
i: Kastanjan Mistel Morrison e: Kastanjan Sun Soleirolia 
8-vuotias. Hyvä tyyppi ja koko. Näyttää hyvältä ikäisek-

seen. Hyvä pigmentti. Tiivis runko. Tasainen ylälinja. 
Syvä rinta. Erinomainen etuosa. Hyvä luusto. Tyypilliset 
liikkeet. VET ERI 1 SA ROP-VET.
KASTANJAN LAVENDER LORI FIN29693/98
i: Solna’s Adam’s Rib e: Kastanjan Cocos-Liselotte
13-vuotias narttu. Hyvä tyyppi ja koko. Ihastuttava pää. 
Kaunis ilme ikäisekseen. Tasainen ylälinja. Lyhyt runko. 
Hyvä eturinta. Samansuuntaiset eturaajat. Liikkuu hyvin 
ikäisekseen. VET ERI 2 SA
JOU-HAUN VIIVI FIN21440/03
i: Troppola Quantana Mera e: Alaunt Carlin Gaunis-Veera 
8-vuotias narttu. Hyvä tyyppi. Korrekti pää, jossa pienet 
nappikorvat. Korrekti purenta. Ylälinja voisi olla parempi. 
Vahva luusto. Hieman pitkä runko. Syvä rinta. Liikkuu hy-
vin. VET ERI 3 SA
SINIMETSÄN DIAMOND FIN31979/02
i: Sinimetsän Figaro e: Sinimetsän Äidin Kulta 
9-vuotias. Feminiininen pää. Korrekti purenta. Ruusukor-
vat. Voisi olla kirkkaampi väri ja samansuuntaisemmat 
eturaajat. Hieman pitkä runko. Liikkuu hieman ahtaasti 
edestä. VET ERI
VILWAY’S GAUDY GO-GO GIRL FIN17208/01
i: Tidselbakken’s Black Oliver e: Vilway’s Event of Decade  
10-vuotias. Tiivis narttu. Erinomainen pigmentti. Ihastut-
tava pää. Hieman suuret silmät. Tasainen ylälinja. Hyvä 
eturinta. Kohtuullinen luusto ja takakulmaukset. Tyypilli-
set liikkeet. VET ERI 4 SA

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL OSCULARIA’S Poissa
KENNEL JOU-HAUN Poissa
KENNEL XERIEX’S
Hyvä tyyppi. Nätit värit. Hyvät turkinlaadut. Tiiviit rungot. 
Tyypilliset liikkeet. KASV 3 KP
KENNEL TROPPOLA 
Hyvät tyypit. Ihastuttavat päät, joissa hyvät rypyt ja il-
meet. Tiiviit rungot. Vahvat luustot. Tyypilliset, terveet 
liikkeet. KASV 1 KP ROP-KASV.
KENNEL VILWAY’S
Erinomaiset tyypit. Erinomaiset pigmentit. Ihastuttavat 
päät. Tiiviit rungot. Hyvät luustot. Erinomaiset liikkeet.
KASV 2 KP
KENNEL SINIMETSÄN Poissa
KENNEL KINGPOINT Poissa

ROP-kasvattaja kennel Troppola Monika Kevin-Wicht
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PENTULUOKKA, NARTUT
BLOMLANE’S SWEET PARADISE 54282/10
i. Finndanes Chosen One
e. Blomlane’s Dream Come True 
Melkein 9 kk vanha narttupentu. Jolla on hyvät tummat 
silmät. Hyvät rypyt päässä. Hyvä leveä purenta. Mallikel-
poinen häntä. Pää tässä vaiheessa pieni. Liikkuu hyvin. 
Kantaa päänsä mallikelpoisesti.
PEK1 KP ROP-PENTU

UROKSET, JUNIORILUOKKA
MARABOU SAME A NAME 41381/10
i: Zuma’s Lordi Bombaztic e: Hanlait XL Chilipepper 
Vuoden vanha junioriuros. Hyvät rypyt päässä. Hieman 
iso nenävekki. Tummat silmät. Hyvä maski. Hieman pitkä 
runko, sopiva luusto. Hyvät takaliikkeet ja sivuliikkeet.
JUN ERI JUK1

UROKSET, AVOIN LUOKKA
MOOSPOT CHARLIE 36954/09 POISSA
PUGEMON FLAWLESS DREAM 33021/09
i. Sycamore’s Mr. Stripey e. Pugemon Ally Mc Pug  
Uros jolla on erinomainen pää. Tummat silmät. Hyvä ala-
leuka. Hyvät rypyt. Toisessa sivussa musch. Erinomaiset 
korvat. Hyvä etuosa. Erinomainen luusto. Erinomainen 
häntä. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä rullaus takana. Hieman 
leveät eturaajojen liikkeet. AVO ERI AVK1 SA PU2 SERT
XERIEX’S SILENT LOVER 39188/08
i. Vilway’s Part time Lover e. Xeriex’s Love like Wind
Uros jolla on iso nenävekki, pienet sieraimet. Hyvä luus-
to. hieman alhaalle kiinnittynyt häntä. Hyvät takakulma-
ukset. hyvä runko. Karvapeite lähdössä. AVO EH

UROKSET, VALIOLUOKKA
SO COMICAL PUSS IN BOOTS 28158/09
i. Celestial Storybook Hokule’a
e. Puggens Madeleine Of Sweden
Valiouros jolla on erinomaiset silmät, hyvät sieraimet. 
Hyvä luusto. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännän asen-
to. Hyvä maski. liikkuu hyvin. VAL ERI VAK2 SA PU3
VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER FI34830/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Nice-Looking 
Sopivan kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen valiouros. 
Hyvä nenävekki. Hyvät avonaiset sieraimet, erinomai-
nen leveä purenta. Hyvä pigmentti. Hyvä lyhyt runko. 
Erinomainen hännän asento. Hyvät kulmaukset. Kantaa 
päänsä mallikelpoisesti. Erinomainen fawn väri.
VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP

NARTUT, JUNIORILUOKKA
FANILLA DE LAMICO MET295/10
Hyvin ryhdikäs valionarttu. Tässä vaiheessa isot korvat. 
Tummat silmät. Hyvä purenta. Erittäin narttumainen. 
Hyvä etuosa. Hyvä häntä. Polvikulmaukset saisivat olla 
paremmat. Erinomainen liikkuja. JUN ERI JUK2 SA
MARABOU UMBRELLA STELLA 48645710
i. Puggens Qung Qarl e. Marabou Only Lonely
Junioriluokan narttu, jolla on liian vähän ryppyjä pääs-
sä. Tummat silmät. Korvat tässä vaiheessa isot. Hyvä 
purenta. Sopiva luusto. Häntä laskee kun koira seisoo 
pöydällä. Hieman nokinen väritys rungossa & päässä. On 
matalaraajainen. Karvapeite ei parhaassa kunnossa tä-
nään. Hyvät taka-ja sivuliikkeet. JUN EH

11.6.2011 PIEKSÄMÄKI
Tuomari Gunnel Holm

ROP VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER – VSP VILWAYS UNBEATABLE ROSE
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SESE-ON ENNEUNI 47397/10
i. Tuulivei Elegie e. Aavistusonnea 
Junioriluokan narttu jolla tässä vaiheessa isot korvat. 
Tarpeeksi ryppyjä päässä. Hyvä maski, korvat saisivat 
olla tummemmat. leveät eturaajojen liikkeet. Hyvät taka-
raajojen kulmaukset. Hyvä hännän asento. JUN ERI JUK4
SOULDON BILLIE JEAN 35882/10
i. Xeriex’s Expert Of Magic e. Roseclan’s Baltic Princess 
Junioriluokan narttu, jolla pitäisi olla enemmän ryppyjä 
päässä. Isohkot korvat. Iso nenävekki. Sieraimet saisi-
vat olla isommat. Hyvä purenta. Pitkä runko. Kokoonsa 
nähden hieman hento luusto. Hieman leveät eturaajojen 
liikkeet. JUN EH
VILWAYS UNBEATABLE ROSE 40875/10
i. Liisalon Osake e. Vilway’s Queen Kathleen 
Hyvän tyyppinen juniorinarttu. Hyvin tarkkaavainen. Hyvät 
rypyt päässä. Hyvä pigmentti. Hyvät sieraimet. Erinomai-
nen ilme. Hyvä etuosa. Hyvä lyhyt runko. Hyvä selkä. Hy-
vät kulmaukset. Hyvä hännänkierukka. Tummat, hyvänko-
koiset silmät. Erinomainen liikkuja.
JUN ERI JUK1 SA PN1 VSP SERT

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
NASTANAKIN LIISSA 59506/09
i. Pugbully Soul Man e. Nastanakin Favru 
Musta narttu. Hyvän tyyppinen. Hyvät rypyt päässä. Kor-
vien asento hyvä. Hieman pienet silmät. Hyvä purenta. 
Iso nenävekki, sieraimet saisivat olla isommat. Hyvä etu-
osa. Hyvä luusto. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä takaosa. 
Hyvä musta väri. Hyvä häntä. NUO ERI NUK1 SA PN4

NARTUT, AVOIN LUOKKA
FINNDANES ETERNAL BOND 36581/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Finndanes Best In Snow 
Hyvän tyyppinen avoimen luokan narttu, jolla lyhyt runko. 
Sopiva luusto. Tummat silmät. Erinomainen leveä puren-
ta. Hyvät sieraimet. Ryppyjä saisi olla enemmän. Hieman 
pehmeä selkälinja. Hyvä häntä. Hyvät takakulmaukset. 
Hieman kehräävät eturaajojen liikkeet. Saisi olla hieman 
raajakkaampi. AVO ERI AVK2

MARABOU ONLY LONELY FIN41230/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Hanlait Win Rose 
3 vuotias avoluokan narttu, jonka pää hieman pieni ja 
korvat isot. Hyvät rypyt päässä. Hyvin nokinen väri pääs-
sä. Sopiva luusto. Häntä saisi olla paremmin kiinnittynyt. 
On matalaraajainen. AVO EH
MARNELLIN MIMMI FI51973/08
i. Vilway’s Legend Of Love e. troppola Celine Dion  
Avoinluokan narttu, saisi olla ryhdikkäämpi. Narttu esite-
tään hieman pulskassa kunnossa, jonka takia pää näyt-
tää pieneltä. Alaleuka saisi olla leveämpi. Ruusukorvat, 
hyvät silmät. Hyvä etuosa. Takaraajojen liikkeet menevät 
ristiin. Eturaajojen liikkeet leveät. Hyvä häntä. AVO EH
SO COMICAL THUMBELINA 28161/09
i. Celestial Storybook Hokule’a
e. Puggens Madeleine Of Sweden
Sopivan kokoinen avoluokan narttu, jolla hyvä ylälinja. 
Hieman pitkä runko. Hyvät rypyt päässä. Hieman iso ne-
nävekki. Hyvä purenta. Hyvä etuosa. Erinomaiset sivuliik-
keet. Hyvä häntä. Saisi liikkua edestä paremmin.
AVO ERI AVK1 SA PN2 VASERT

NARTUT, VALIOLUOKKA
PUGGENS MADELEINE OF SWEDEN  16046/07
i. Puggens Arthur Humle e. Puggens Gisela Av Såsta 
Hyväntyyppinen valioluokan narttu. Jolla on erinomai-
nen pää ja ilme. Hyvä pään profiili. Tummat silmät. Hyvä 
kuono-osa. Lyhyt kompakti runko. Hyvät takakulmaukset. 
Erinomainen häntä. Hieman leveät eturaajojen liikkeet.
VAL ERI VAK1 SA PN3



21    NÄYTTELYT • 2011

10.7.2011 Lammi RN
Tuomari Juha Putkonen

UROKSET, JUNIORILUOKKA
TROPPOLA ROBERT DE NIRO 21596/10
i. Troppola Hare Krishna e. Troppola Disco Dancer
16 kk, erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Hyvän-
kokoinen pää, hieman kookkaat hyväasentoiset korvat, 
hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. Hyvin sijoittunut kirsu. Riit-
tävän avonaiset sieraimet. Sopivasti täyttyneet huulet. 
Hyvä alaleuka. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. 
Riittävästi kulmauksia edessä, hyvin takaa. Oikeinkiinnit-
tynyt yksikierteinen häntä sekä takaosan rullaus. Edessä 
vielä epävakautta. Hyvä karva ja maski. Lupaava koko-
naisuus. JUN ERI JUK2 SA
XERIEX’S KING OF THE HILL 55540/10
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Legend of Winona  
 11 kk, erinomainen tyyppi ja koko, liikkeessä venyy 
hieman pituutta. Hyvä raajaluusto. Hyvänmallinen pää. 
Hieman kookkaat hyvänmalliset korvat. Hyvät otsarypyt 
ja nenäpoimu. Hyvin sijoittunut kirsu. Riittävän avonaiset 
sieraimet. Hyvin täyttyneet huulet. Hyvä alaleuka. Hyvä 
niskan kaari. Erinomainen rintakehä. Tasapainoiset kul-
maukset. Hyvät käpälät. Oikein kiinnittynyt yksikierteinen 
häntä. Hyvä takaosan rullaus, yhdensuuntaiset etuliik-
keet. Hyvä karva, väri ja maski. Lupaava kokonaisuus.
JUN ERI JUK1 SA PU2 VASERT

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
HUGO BOSS VIRLLEO SPROGIS 38862/10
i. Zuma’ Leonardo Da Vinci e. Virdzinija Ursula-Kellijs
om. Hanna Siikaniemi, Kutajärvi
1,5 v. Erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. 
Hyvä raajaluusto. Hyvänmallinen pää. Hyväasentoiset 
korvat. Hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. Hyvät silmät. Hyvin 
sijoittunut kirsu, avonaiset sieraimet. Riittävä alaleuka. 
Hyvä niskan kaari. Erinomainen rintakehä. Oikeinkiinnit-
tynyt yksikierteinen häntä. Tasapainoiset kulmaukset, 
hyvät takaa. Hyvä leveä reisi. Hyvä karva, väri saisi olla 
puhtaampi. Hyvä maski. NUO ERI NUK1 SA PU3

UROKSET, AVOIN LUOKKA
FINNDANES CHOSEN ONE 56513/08 POISSA
RAPARPERIN KASIPÄTKÄ 25250/09
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Kastanjan Gardenia 
2 v, erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet & 
raajaluusto. Hyvänmallinen pää. Hieman kookkaat hyvä-
asentoiset korvat. Melko voimakkaat otsarypyt ja nenä-
poimu. Tummat silmät. Hyvin sijoittunut kirsu. Avonaiset 
sieraimet. Erinomainen rintakehä. Hyvä eturinta, tasapai-
noiset kulmaukset. Hyvät käpälät. Oikea takaosan rulla-
us. Hieman alaskiinnittynyt löysäkierteinen häntä. Hyvä 
karva, väri ja maski. AVO ERI AVK2 SA PU4
TROPPOLA NICOLAS CAGE 61210/08 08
i. Hunsrueck’s Flying Finn e. Troppola Extra Adora 
2,5 v, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä 
raajaluusto. Hyvänmallinen pää. Oikea-asentoiset korvat. 
Keskiruskeat silmät. Hyvät otsarypyt. Melko voimakas 
nenäpoimu. Hyvinsijoittunut kirsu, avonaiset sieraimet. 
Hyvä alaleuka, erinomainen rintakehä. Tasapainoiset kul-
maukset, oikein kiinnittynyt yksikierteinen häntä. Hyvä 
takaosan rullaus, hyvät etuliikkeet. Niskassa hieman 
poimuja. AVO ERI AVK1 SA PU1 ROP SERT

NARTUT, JUNIORILUOKKA
FLINTSTYLE EVENING STAR 46328/10 POISSA
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
10 kk, erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. 
Hieman kevyt raajaluusto. Hyvänmallinen narttumainen 
pää. Hieman kookkaat hyväasentoiset korvat. Tummat 
silmät. Hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. Oikein sijoittunut 
kirsu. Avonaiset sieraimet. Riittävän leveä alaleuka. Erin-
omainen rintakehä. Oikein kiinnittynyt yksikierteinen hän-
tä. Hyvä karva, väri ja maski. Tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä takaosan rullaus, hyvät etuliikkeet. Lupaava koko-
naisuus. JUN ERI JUK1 SA VSP SERT
SARKAMAAN RAPARPERI 20484/10 
i. Liisalon Osake e. Raparperin Tättähäärä
om. Hanna Siikaniemi, Kutajärvi
19 kk, vielä kauttaaltaan pentumaisen vaikutelman an-
tava juniorinarttu. Erinomainen koko ja rungon mittasuh-
teet. Hieman kevyt raajaluusto. Pään tulee vielä vahvis-
tua. Hieman kookkaat hyväasentoiset korvat. Tummat 
silmät. Hieman niukat otsarypyt, hyvä nenäpoimu. Hyvin 
sijoittunut kirsu, riittävän avonaiset sieraimet. Tasapai-
noiset kulmaukset. Hyvä karva, väri ja maski. Oikeinkiin-
nittynyt niukkakierteinen häntä. Hyvä takaosan rullaus. 
Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. JUN EH

NARTUT, AVOIN LUOKKA
FINNDANES ETERNAL BOND 36581/09
i. Vilway’s Part Time Lover e. Finndanes Best In Snow  
2 v. Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, tänään 
löysässä kunnossa esitetty. Hyvänmallinen pää. Hieman 
kookkaat hyvänmalliset korvat. Riittävät otsarypyt, hyvä 
nenäpoimu. Hyvin sijoittunut kirsu. Avonaiset sieraimet. 
Hyvänmallinen rintakehä. Oikein kiinnittynyt yksikier-
teinen häntä. Hyvä karva, väri ja maski. Tasapainoiset 
kulmaukset. Tänään alalinjassa runsaasti löysää nahkaa 
joka häiritsee yleisvaikitelmaa. hyvä takaosan rullaus, 
olisi edukseen timmimmässä kunnossa. AVO EH
MERENRANNAN UNIQUE MISS ILO 30303/09
i. Troppola Hare Krishna e. Merenrannan Qurjenkello 
2 v, erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Tänään 
hieman kevyessä kunnossa. Hyvänmallinen pää. Kook-
kaat hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat silmät. Riittä-
vät otsarypyt, hyvä nenäpoimu. Kevyehkö runko. Hyvä 
karva ja maski, väri saa puhdistua. Oikeinkiin. yksikier-
teinen häntä, hyvä takaosan rullaus.
AVO ERI AVK2 SA PN4
NASTANAKIN KAROLIINNA 48708/09
i. Nastanakin Gabbe e. Troppola Flower by Kenzo 
22 kk, erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Kevy-
ehkö raajaluusto. Hyvänmallinen pää, kookkaat hyvä-
asentoiset korvat. Tummat hieman pullottavat silmät. 
Mukavasti otsaryppyjä, melko voimakas nenäpoimu. Hy-
vin sijoittunut kirsu, avonaiset sieraimet. Hyvä rintakehä. 
Oikeinkiinnittynyt yksikierteinen häntä. Hyvä karva, väri 
ja maski. Hyvä takaosan rullaus, saisi esiintyä reippaam-
min. AVO EH
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XERIEX’S SEVENTH SOUND 57912/08
i. Vilway’s legend Of Love e. Xeriex’s Evening Melody 
2,5 v. Erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. 
Hyvä raajaluusto. Tänään hieman löysässä kunnossa esi-
tetty. Hyvänmallinen pää, kookkaat hyväasentoiset kor-
vat. Hyvät otsarypyt ja nenäpoimu. Hyvin sijoittunut kirsu, 
riittävän avonaiset sieraimet. Hyvä karva, väri ja maski. 
Oikeinkiinnittynyt yksikierteinen häntä. Tasapainoiset 
kulmaukset, oikea takaosan rullaus, hyvät etuliikkeet.
AVO ERI AVK1 SA PN2 VASERT

NARTUT, VALIOLUOKKA
RAPARPERIN KESÄMOPO 33993/06
i. Röllimajan Ludwig-Theo e. Kastanjan Gardenia 
5 V. Erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. 
Hyvä raajaluusto. Hyvänkokoinen oikeanmallinen pää, 
kookkaat hyväasentoiset korvat. kauniit, tummat silmät. 
Sopivasti otsaryppyjä. Hyvä nenäpoimu. Hyvin sijoittunut 
kirsu, avonaiset sieraimet. Sopivasti täyttyneet huulet, 
hyvä alaleuka. Kaunis niskan kaari. Oikein kiinnittynyt yk-
sikierteinen häntä. Hyvä karva, väri ja maski. Tasapainoi-
set kulmaukset, hyvä takaosan rullaus, hyvät etuliikkeet.
VAL ERI VAK1 SA PN3

NARTUT, VETERAANILUOKKA
ALAUNT CARLIN HENNESSEE 24331/99 POISSA
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16.7.2011 PIEKSÄMÄKI
Tuomari Unto Timonen

UROKSET, JUNIORILUOKKA
MARABOU SAME A NAME 41381/10
i. Zuma’s Lordi Bombaztic e. Hanlait XL Chilipepper 
Hyväluustoinen junioriuros. Hyvä pään sivuprofiili. Voima-
kas nenäpoimu. Hyvä maski ja rypyt. Vahva niska. Täy-
teläinen runko. Hyvä häntäkieppi joka voisi olla hieman 
korkeammalle kiinnittynyt. Hyvä kinnerkulma.
JUN ERI JUK1 SA PU4

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
SEPPO FI16213/10
i. Bombastic Xplosiono e. Marabou Ligt Tonight 
Kookkaanpuoleinen nuori uros, jolla hyvä raajaluusto. 
Hyvä pää ja ilme. Hyvä maski ja rypyt. Voimakas nenäpoi-
mu. Voisi olla hieman avoimemmat sieraimet. Hyvä etu-
rinta. Vankka runko. Hyvä häntäkieppi. Polvikulma voisi 
olla hieman voimakkaampi. Hyvät sivuliikkeet.
NUO ERI NUK1 SA

UROKSET, AVOIN LUOKKA
RAPARPERIN KÄPYPOIKA 33665/08
i. Klehaugens Perfect Affair e. Raparperin Kesämopo
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Hyvä maski 
ja rypyt. Hieman kapea alaleuka. Vahva niska. Täyteläi-
nen etuosa. Vankka runko. Hyvät raajat. Hyvä häntäkiep-
pi. Polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. Liikkuu 
hyvin. AVO ERI AVK1 SA PU2 VASERT
SESE-ON VAUHTI VELMU 48691/09
i. Romol De Valdeperales e. Nasalooen Tipitiitälli 
Hyväluustoinen uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvä maski ja ry-
pyt. Hieman kookkaat korvat. Vahva kaula. Hyvä eturinta. 
Täyteläinen runko. Hyvä häåntäkieppi joka voisi olla hie-
man korkeammalle kiinnittynyt. Liikkuu hyvin.
AVO ERI AVK3 SA

YOUNG GAMTOS ISDAIGA 35290/09
i. Zuma’s Leonardo Da Vinci
e. Epochal Enigma Gamtos Isdaiga 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Tummat 
silmät. Hyvä maski ja rypyt. Alaleuka voisi olla hieman 
voimakkaampi. Hyvä rungonmuoto. Hyvä häntäkieppi. 
Hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin. AVO ERI AVK2 SA PU3

UROKSET, VALIOLUOKKA
VILWAY’S RAINBOW DUDE 48484/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen e. Vilway’s Perfume De Pixy 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen pään sivuprofii-
li. Hyvä maski ja rypyt. Vahva niska. Täyteläinen etuosa. 
Erinomainen runko. Hyvä ylälinja ja häntäkieppi. Hyvä kin-
nerkulma. Liikkuu erinomaisesti.
VAL ERI VAK1 SA PU1 VSP SERT FI MVA

NARTUT, JUNIORILUOKKA
BLOMLANE’S SWEET PARADISE 54282/10
i. Finndanes Chosen One
e. Blomlane’s Dream Come True 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvä maski 
ja rypyt. Hyvä kaula. Hieman lyhyt ja pystyasentoinen ol-
kavarsi. Raajaluusto voisi olla voimakkaampi. Hyvä runko 
ja ylälinja. Hyvä häntäkieppi. Hyvä kinnerkulma. Liikkuu 
hyvin takaa, vielä hieman jäykkä etuliike.
JUN ERI JUK4
FLINTSTYLE EVENING STAR 46328/10
i. Summersweet Man With A Plan
e. Flintstyle Caramel Queen 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Hyvä mas-
ki ja rypyt. Hieman voimakas nenäpoimu. Hyvä eturinta. 
Erinomainen runko. Hyväluustoiset raajat. Häntäkieppi 
voisi olla tiiviimpi. Hyvä kinnerkulma ja liike.
JUN ERI JUK2 SA PN2 VASERT

VSP VILWAY’S RAINBOW DUDE– ROP VILWAY’S UNBEATABLE ROSE
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SESE-ON ENNEUNI 47397/10
i. Tuulivei Elegie e. Aavistusonnea Om. Kiminki 
Vahvarunkoinen narttu jolla riittävä raajaluusto. Hyvä 
pää. Tummat silmät. hyvä maski ja rypyt. Häntäkieppi 
voisi olla tiiviimpi. Hieman niukka polvikulma.
JUN ERI JUK3
VILWAY’S UNBEATABLE ROSE FI40875/10
i. Liisalon Osake e. Vilway’s Queen Kathleen 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Hyvä maski 
jarypyt. Täyteläinen etuosa ja runko. Hyvä ylälinja ja hän-
täkieppi. Hyvin kulmautunut. Liikkuu erinomaisesti.
JUN ERI JUK1 SA PN1 ROP SERT

NARTUT, AVOIN LUOKKA
BLOMLANE’S DREM COME TRUE 23380/08
i. Kingsize Black Bilberry e. Bombastic Voice Of Venus 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Hyvä maski 
ja rypyt. Vahva niska. Täyteläinen etuosa ja runko. Hyvä 
ylälinja. Hyvä häntäkieppi. Turkki ei tänään parhaimmil-
laan. Hyvä liike. AVO ERI AVK2 SA PN4

MARNELLIN MIMMI 51973/08
i. Vilway’s Legend Of Love e. Troppola Celine Dion  
Tänään hieman heikossa lihaskunnossa. Hyväpiirteinen 
pää. Hyvä maski ja rypyt. Voimakas nenäpoimu. Sierai-
met voisi olla kookkaammat. Täyteläinen runko. Hän-
täkieppi voisi olla tiiviimpi. Riittävä raajaluusto. Liikkuu 
hyvin sivulta. AVO ERI AVK3
MERENRANNAN UNIQUE MISS ILO FI30303/09
i. Troppola Hare Krishna e. Merenrannan Qurjenkello  
Hyväluustoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä 
pään profiili. hyvä masdki ja rypyt. Hieman kookkaat kor-
vat. Hyvä eturinta ja rungon muoto. Hyvä ylälinja. Hyvä 
häntäkieppi. Polvikulma voisi olla voimakkaampi.
AVO ERI AVK1 SA PN3
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16.7.2011 PÖYTYÄ
Tuomari Pirjo Aaltonen

UROKSET, AVOIN LUOKKA
BLÅ MANDAG’S GO FOR GOLD GUNVALD SE12179/2009
Vahva runko, hyvin rakentunut, sopusuht. uros joka voi-
si olla lanneosaltaan lyhyempi. Tyyp. suuri pää. Kauniit 
tummat silmät. hyvä hännänkiinnitys, vahva runko. Riitt. 
kulmaukset. karvapeite ei parhaimmillaan. Tyyp. rullaa-
vat liikkeet. AVO ERI AVK2
SO COMICAL HUMPTY DUMPTY 28159/09
i. Celestial Storybook Hokule’a
e. Puggens Madeleine Of Sweden
Eritt. kaunis. neliömäinen, tiivis vahva uros. Tyyp. suuri 
pää. Hyvä maski ja rypyt. Aavist. raskaat korvat. Hyvä 
vahva runko & hyvin kulm. raajat. Hyvä häntäkieppi. Tyyp. 
rullaavat liikkeet. AVO ERI AVK1 SA PU1 ROP SERT FI MVA

NARTUT, JUNIORILUOKKA
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Vahvarunkoinen narttu. Voisi olla rungoltaan aav. lyhyem-
pi & tiiviimpi. Tyyp. pää. Hyvä maski. kauniit tumm. sil-
mät. Pää on tässä vaiheessa vielä pieni runkoon nähden. 
Hyvin kulm. raajat. hyvä hännänkiinnitys. Tyyp. rullaavat 
liikkeet. JUN ERI JUK2
TROPPOLA SOFIA COPPOLA SE62338/2010
i. Kirby’s just One Word e. Troppola La Petite Marie
Sopusuht. tiivis, hyvin rakentunut nuori narttu, jolla nar-
tulle sop. mittasuhteet. Kauniit tummat silmät. Hyvä 
maski & rypyt. Hyvin kulm. raajat & vahva runko. Hyvä 
hännänkiinn. & häntäkieppi. Liikk. hyvin.
JUN ERI JUK1 SA PN1 VSP SERT

NARTUT, AVOIN LUOKKA
DUOVAS CHRISTMAS ANGEL SE11181/2009
Vahvarunkoinen, sopusuht. narttu, jolla riitt. luuston 
vahv. runkoon nähden. Kauniit tumm. silmät. Riitt. rypyt.
Kauniit korvat. Riitt. kulm. raajat. Hyvä häntäkieppi. Tur-
han poimuinen selkä. tyyp. rullaavat liikkeet.
AVO ERI AVK2
HANLAIT YULINETTA 26824/07
i. Kastanjan Grand Slam e. Kastanjan Vanilla Vanessa
Selvän sukupuolileiman omaava narttu. Voisi olla mitta-
suht. neliömäisempi. Hyvä pään vahvuus runkoon näh-
den. Hieman raskaat korvat. Voisi olla paremmin kulm. 
edestä. Hieman painunut selkä. Hyvä hännänkiin. & hyvä 
häntäkieppi. Nokinen väriltään. Tyyp. rullaavat liikkeet.
AVO EH
SO COMICAL THUMBELINA 28161/09
i. Celestial Storybook Hokule’a
e. Puggens Madeleine Of Sweden
Eritt. kaunis. Ryhdikäs mit. suhteiltaan tyypillinen, sopu-
suht. narttu. Hyvä pään vahvuus runkoon nähden. Voi-
makas nenäpoimu. Hyvät rypyt. Hyvin kulm. raajat. Hyvä 
hännänkiin. & häntäkieppi. Tyyp. rullaavat liikkeet.
AVO ERI AVK1 SA PN2 VASERT
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PENTULUOKKA, UROKSET
ACTERHALEN ZWARTE Q-BOOM 56812/10
i: Feist of Kawanishi Green House JP
e: Acterhalen Korenbloem 
Hyvän kokoinen 8 kk vanha. Hyvän tyyppinen. Hyvä ilme 
ja korvat. hyvä kaulan pituus. Hyvä luusto ja rintakehä. 
lanneosa saisi olla lyhyempi. Tyypillinen liikunta. PEK1

PENTULUOKKA, NARTUT
JOU-HAUN SERAFINA 10403/11
i. Xeriex’s King’s Promise e. Jou-Haun Vilma 
Erittäin hyväntyyppinen 7 kk vanha pentu. Hyvin narttu-
mainen. hyvä ilme ja korvat. Tarpeeksi kaulaa. Kokoonsa 
nähden hyvä luusto. Hyvä häntä ja tyypillinen liikunta. 
Hyvä rinta mutta hieman tukevassa kunnossa.
PEK1 KP ROP-PENTU

UROKSET, JUNIORILUOKKA
TROPPOLA ROBERT DE NIRO 21596/10
i: Troppola Hare Krishna e: Troppola Disco Dancer 
Erittäin hyväntyyppinen junioriuros. Hyvä ilme ja korvat. 
Kaulaa voisi olla hivenen enemmän. Tarpeeksi kulmautu-
neet raajat. Tarpeeksi luustoa ja rintakehää. Hyvä häntä. 
Tyypillinen liikunta. JUN ERI JUK1

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KIRBY’S JUST ONE WORD 26127/10 POISSA
WANJA MARIN 25904/10
i. Eiten Marin e. Ilse Marin
Hyväntyyppinen. Pitkähkö kokonaisuus. Hyvä ilme ja kor-
vat. Pää voisi olla hivenen kuivempi. Hyvä eturinta ja rin-
takehä. Tarpeeksi luustoa. Hieman matalalle sijoittunut 
häntä. Tyypillinen liikunta. Väri hieman liian nokinen.
NUO EH

UROKSET, AVOIN LUOKKA
BLACKBRILLIANT 26453/09
i. Black Boy Marin e. Tinarouge
Hyväntyyppinen. Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä 
ilme. Alaleuka voisi olla hieman leveämpi. Erittäin hyvä 
rintakehä. Tarpeeksi luustoa. Selkälinja voisi olla hieman 
suorempi. Hyvä turkki ja tyypillinen liikunta. AVO EH
TROPPOLA NICOLAS CAGE 61210/08
i: Hunsrueck’s Flying Finn e: Troppola Extra Adora 
Hyväntyyppinen. Hieman kookas ja pitkähkö kokonai-
suus. Hyvä ilme ja korvat. Hyvä kuono. Hyvä luusto. Hyvä 
takaosa ja häntä. Tyypillinen liikunta. AVO EH

UROKSET, VALIOLUOKKA
FLINTSTYLE CUTE CUDDLE EST0M02/08
Erittäin hyväntyyppinen, hyvänkokoinen ja hyvät mittasuh-
teet omaava uros. pää voisi olla hivenen kuivempi. Hyvä 
kaula, runko ja takaosa. Tyypillinen liikunta.
VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP SERT

19.6.2011 RMK
Tuomari Eva Ekstam

UROKSET, VETERAANILUOKKA
BLACK BOY MARIN 14194/03
i: Neutrino Ebon Fortissimo e: Montanus Cosima 
Yli 8 v. Erittäin hyvän tyyppinen uros jolla hyvä pää ja 
kaula. hyvä luusto. Voisi olla hivenen lyhyempi kokonai-
suudeltaan. Tyypillinen liikunta. VET ERI VEK1

NARTUT, JUNIORILUOKKA
ACTERHALEN PAPAVER 50375/10
i: Feist of Kawanishi Green House JP e: Acterhalen Lelje 
Melko hyvän tyyppinen pitkähkö narttu. Hyvät korvat ja 
ilme. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä rintakehä, 
tarpeeksi luustoa. Hyvä häntä. Tyypillinen liikunta. Hie-
man liian nokinen. JUN EH
CONNECTION RINSESSA MADELEINE 32077/10
i: Puggens Qung Qarl e: Elegance Maiden Gamtos Isdaiga
Erittäin hyvän tyyppinen 13 kk narttu. Hyvä pää, etuosa 
ja rintakehä. Tarpeeksi kulmauksia. Tyypillinen liikunta. 
Esitetään hyvin. JUN ERI JUK3
FLINTSTYLE EVENING STAR 46328/10
i: Summersweet Man With A Plan
e: Flintstyle Caramel Queen 
Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu. Kaunis pää. Hyvä 
kaula. Hyvin kulmautunut. Hyvä rintakehä. Tyypillinen lii-
kunta. JUN ERI JUK1 SA
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 5044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Erittäin hyvän tyyppinen mutta liian lihavassa kunnossa 
esitetty nuori narttu. Hyvä rintakehä ja luusto. Hieman 
matalalle sijoittunut häntä. Hyvä turkki. Tyypillinen liikun-
ta. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. JUN EH
SARKAMAAN OMAN MAAN MANSIKKA 20483/10
i. Liisalon Osake e. Raparperin Tättähäärä
Erittäin hyvän tyyppinen mutta hivenen liian lihavassa 
kunnossa esitetty narttu. kaunis pää. Hyvä ilme ja kor-
vat. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut. Tyypillinen liikunta. 
Häntä hieman matalalle kiinnittynyt. JUN ERI  JUK2

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
BRITYARD’S TEMPEST 11370/10 POISSA
FINNDANES GARDEN GNOME 47783/09
i. Helisain Jasper e. Kingsize Fawn Italian Gloria Perla
Hyvän tyyppinen, liian lihavassa kunnossa esitetty narttu. 
Hyvä ilme ja korvat. Alaleuka voisi olla hieman leveämpi. 
Hyvä luusto ja rintakehä. Hieman pitkä kopkonaisuus. 
Kotiin laihtumaan. NUO EH
KAA-KAARIN KABRIELLA 12547/10
i: Notting Hill Massimiliano e: Kaa-Kaarin Kuun Taika 
Hyvän tyyppinen hieman lihavassa kunnossa esitetty 
narttu. Hyvä ilme ja kuono-osa. Kauniit korvat. Vahva 
runko. Häntä voisi olla korkeammalle sijoittunut. Hyvä 
takaosa. NUO EH
KINGPOINT CATWALK 15126/10
i: Tangetoppen’s Obelix e: Keiko Lionheart
Erittäin hyvän tyyppinen narttu. Hyvä koko ja mittasuh-
teet. Kaunis kaula. Hyvä häntä. Hyvin kulmautunut. Erin-
omaiset liikkeet. Ensiluokkainen mopsi.
NUO ERI NUK1 SA PN1 VSP SERT
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NARTUT, AVOIN LUOKKA
ACTERHALEN LELJE 16600/08 08
i: Kaa-Kaarin Karl-Gustav e: Acterhalen Framboos 
Erittäin hyvän tyyppinen mutta hivenen laihassa kunnos-
sa esitetty narttu. Kaunis pää. Hyvä ilme ja korvat. Erit-
täin hyvin kulmautunut. Häntä voisi olla hieman korkeam-
malle sijoittunut. Hieman nokinen. Erittäin hyvät liikkeet.
AVO ERI AVK3
ACTERHALEN ZWARTE MAGRIET 44719/09
i: Snorewood Northern Star e: Acterhalen Zwarte Fee  
2 v. Hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä ilme. Esitetään hie-
man laihassa kunnossa. Tarpeeksi kulmautunut. Rinta-
kehää voisi olla hieman enemmän. Toivoisin suorempaa 
selkälinjaa. AVO H
ELINORA 26455/09
i. Black Boy Marin e. Tinarouge
Erittäin hyvän tyyppinen 2 v narttu. Hyvät mittasuhteet. 
narttumainen pää. Hyvät rungon mittasuhteet. Tyypillinen 
liikunta. Häntä voisi olla hieman ylemmäksi kiinnittynyt.
AVO ERI AVK4
JOU-HAUN JOSEFINA 37278/09
i. Puggens Qung Qarl e. Jou-Haun Vilma 
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava nart-
tu. Tyypillinen pää. Hyvä ilme ja korvat. tarpeeksi kulma-
utunut. Hyvä runko ja häntä. Hieman pehmeät ranteet. 
Tyypillinen liikunta. AVO ERI AVK1 SA PN4

RAPARPERIN TÄTTÄHÄÄRÄ 33669/08
i. Klehaugens Perfect Affair e. Raparperin Kesämopo
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pulskassa kunnossa 
esitetty narttu. Hyvä kuono-osa. Hieman epävarmat kor-
vat. Hyvä kaula, runko ja häntä. Tyypillinen liikunta.
AVO ERI AVK2 SA PN2 VASERT
TROPPOLA QUALITY GIRL 34849/09 POISSA

NARTUT, VETERAANILUOKKA
ALAUNT CARLIN HENNESSEE 24331/99 POISSA
JOU-HAUN VIIVI 21440/03 03
i: Troppola Quantana Mera e: Alaunt Carlin Gaunis-Veera  
Erittäin hyvän tyyppinen yli 8 v veteraaninarttu. Tyypilli-
nen pää.Hyvät korvat. Hyvä kaula, kulmaukset ja runko. 
Esiintyy hyvin. Tyypillinen liikunta.
VET ERI VEK1 SA PN3 ROP-VETERAANI
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20.2.2011 TUUSNIEMI
Tuomari Ligita Zage

UROKSET PENTULUOKKA
FINNDANES INSIDE JOKE FI47462/10
i. Tangetoppen’s Wanted Norwegian
e. Finndane Close Contact Poissa
MARABOU SAME A NAME FI41381/10 
i. Zuma’s Lordi Bombaztic e. Hanlait XL Chilipepper
7 kuukautta. Korrekti tyyppi. Tarpeeksi tiivis. Korrekti 
pään tyyppi, tarpeeksi voimakas alaleuka. Silmät tar-
peeksi isot. Tarpeeksi vahva ylälinja. Erinomainen rungon 
tilavuus. Hyvin asettuneet lavat, hieman lyhyet olkavar-
ret. Eturaajat tarpeeksi samansuuntaiset. Erinomaiset 
kulmaukset takana. Erinomainen temperamentti.
PEK 1 KP ROP-PENTU

NARTUT PENTULUOKKA
MARABOU STORY OF GLORY FI41384/10
i:  Zuma’s Lordi Bombaztic
e: Hanlait XL Chilipepper Poissa

UROKSET NUORTEN LUOKKA
FINNDANES EYE-CATHER FI36580/09
i. Vilway’s Part Time Lover
e. Finndanes Best In Snow Poissa
FINNDANES GUEST OF HONOUR FI47781/09
i. Helisain Jasper e. Kingsize Fawn Italian Gloria Perla
Hyvä tyyppi. Tarpeeksi tiivis. Hyvän tyyppinen pää. Tar-
peeksi leveät sieraimet. Tarpeeksi tummat silmät, mut-
ta erinomainen ilme. Voimakas ylälinja. Häntä tarpeeksi 
ylös kiinnittynyt. Erinomainen rungon tilavuus. Lanne tar-
peeksi lyhyt. Hyvät kulmaukset. Tarpeeksi pitkä olkavarsi. 
Liikkuu hyvin. Erinomainen temperamentti. Erinomaisesti 
esitetty. Hyvä turkki ja väri. NUO ERI 1 SA PU-1 SERT VSP
QUARTZ-AMOR’S ARRAMIELLA FI35115/09
i. Ehfi I Am From The Future e. Ehfi Homecoming Queen
Korrekti tyyppi. Neliömäinen runko. Hyvä pää. Kuono-osa 
tarpeeksi leveä. Tarpeeksi voimakas alaleuka. Tarpeeksi 
tummat silmät. Ylälinjan tulisi olla vahvempi. Tarpeeksi 
tilava runko. Korrektit kulmaukset. Tarpeeksi pitkä olka-
varsi. Eturaajat hieman ulkokierteiset. Korrekti tempera-
mentti. NUO EH

UROKSET AVOIN LUOKKA
EHFI JUST MADE IN NORWAY FI19817/09
i. Jubilee’s Tophouse Bloke At Ehfi 
e. Glomar Sing Sweet Lyrics
Korrekti tyyppi. Tarpeeksi neliömäinen. Pää, jossa tar-
peeksi voimakas alaleuka. Sieraimet tarpeeksi leveät. 
Ilme OK. Tarpeeksi suora ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. 
Korrektit kulmaukset. Tarpeeksi pitkä olkavarsi. Vapaat 
liikkeet. Erinomainen temperamentti. 
AVO ERI 1 SA PU-2 VARASERT
FOMIELENS ITOS VESTA ROBROY FI30438/06
i. Klopsiki Mopsiki Robin Bobbiroy
e: Nolvesta Gabi Nandito Poissa
XERIEX’S SILENT LOVER FI39188/08
i. Vilway’s Part time Lover e. Xeriex’s Love like Wind
Korrekti tyyppi. Tiivis runko. Voimakas, maskuliininen 
pää. Ilme voisi olla parempi. Vahva, tarpeeksi suora ylä-
linja. Hyvin kehittynyt runko. Korrektit kulmaukset. Hyvä 
temperamentti. Liikkeet OK. AVO EH

NARTUT JUNIORILUOKKA
FIN-ANSSIN JADEIITTI FI25761/10 Poissa
NASTANAKIN LEAINNA FI59504/09
i. Pugbully Soulman e. Nastanakin Favru
Nätti, feminiininen narttu. Nätti, tarpeeksi feminiininen, 
tarpeeksi leveä kuono. Suora, tarpeeksi vahva ylälinja. 
Korrekti rungon tilavuus ikäisekseen. Korrektit kulma-
ukset. Tarpeeksi pitkä olkavarsi. Erinomainen tempera-
mentti. Tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen. JUN ERI 2
NASTANAKIN LIISSA FI59506/09 
i. Pugbully Soulman e. Nastanakin Favru
Nätti, feminiininen narttu. Tiivis runko. Tarpeeksi leveä 
kuono. Tarpeeksi isot silmät. Korrekti ylälinja. Erinomai-
nen häntä. Erinomainen rungon tilavuus. Hyvät kulmauk-
set. Tapaa seistä hieman ahtaasti kyynärpäistä. Liikkuu 
hyvin. Iloinen temperamnetti. Hyvä turkki.
JUN ERI 1 SA PN-4
SESE-ON ÖNNIMANNI FI21366/10 
i. Riishill’s Figaro e. Sese-On Lutunen
Nätti, feminiininen narttu. Tarpeeksi tiivis. Tarpeeksi suu-
ri pää. Nätti pää, jossa tarpeeksi vahva alaleuka. Sierai-
met tarpeeksi leveät. Ilme OK. Vahva ylälinja, tarpeeksi 
suora. Tarpeeksi tilava runko ikäisekseen. Lanne tar-
peeksi lyhyt. Hyvät kulmaukset. Esittää hyvin liikkeensä. 
Erinomainen temperamentti. JUN ERI 3

NARTUT NUORTEN LUOKKA
FIN-ANSSIN IDYLLI FI36049/09
i. Fin-Anssin Diplomaatti e. Troppola Farah Diba Poissa
QUARTZ-AMOR’S ARRAIMMI FI35116/09
i. Ehfi I Am From The Future e. Ehfi Homecoming Queen
Korrekti tyyppi ja mittasuhteet. Nätti, feminiininen pää. 
Erinomainen ilme. Toivoisin tummemman pigmentin 
kuonoon. Hieman kalteva lantio. Hyvä rungon tilavuus. 
Korrektit kulmaukset. Hieman lyhyt olkavarsi. Hieman 
matalat vuohiset. Vapaat liikkeet. Erinomainen tempera-
mentti. NUO ERI 1 SA PN-3

NARTUT AVOIN LUOKKA
BLÅ MANDAG’S JUST JOY JADA FI53182/09
i. Donaldson Jeremy 
e. Blå Mandag’s Qule Queen Qamilla
Korrekti tyyppi. Tiivis runko. Tarpeeksi voimakas alaleu-
ka. Toivoisin tummemmat silmät. Tarpeeksi isot silmät. 
Hyvä niska ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät kul-
maukset, mutta hieman lyhyt olkavarsi. Liikkeet OK. Kor-
rekti temperamentti. AVO ERI 2 SA PN-2 VARASERT
DENSBORD MOMENT OF MAGIC FI12054/09
i. Vilway’s Legend Of love e. Gleizz All You Loving 
Oikea tyyppi. Tarpeeksi tiivis. Korrekti pään tyyppi. Hyvä 
silmien koko, mutta niissä näkyy valkoista. Tarpeeksi 
suora ylälinja. Leveä, syvä runko. Lanne tarpeeksi lyhyt. 
Korrektit kulmaukset. Hieman lyhyt olkavarsi. Liikkuu hy-
vin. Erinomainen temperamentti. AVO ERI
FIN-ANSSIN HESPERIDI FI60473/08 
i. Fin-Anssin Charmi e. Troppola Farah Diba Poissa 
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FINNDANES CLOSE CONTACT FI56514/08  
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
Nätti, feminiininen narttu. Tarpeeksi tiivis. Nätti pään 
tyyppi. Korrekti ilme. Erinomainen niska. Suora ylälinja. 
Tarpeeksi lyhyt lanne. Leveä, syvä runko. Alalinja voisi 
olla parempi. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
Hyvä temperamentti. AVO ERI 1 SA PN-1 SERT ROP
IO FI40608/08 Poissa
ISABIS FAWN FUDGE FIN20419/08 
i. Notting Hill Massimiliano e. Millimarin Ynni-Ylivoima 
Korrekti tyyppi. Neliömäinen runko. Nätti, fminiininen 
pää. Tarpeeksi suuret ja tummat silmät. Tarpeeksi tilava 
runko. Tarpeeksi suora ylälinja. Tarpeeksi tiukka häntä. 
Korrektit kulmaukset. Tarpeeksi pitkä olkavarsi. Liikkuu 
hyvin. Hyvä temperamentti. AVO ERI
MARABOU ONLY LONELY FIN41230/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Hanlait Win Rose 
Korrekti tyyppi. Tarpeeksi suuri pää. Tarpeeksi leveä kuo-
no. Ilme voisi olla parempi. Ylälinja voisi olla suorempi. 
Tarpeeksi tilava runko. Korrektit kulmaukset, mutta hie-
man lyhyt olkavarsi. Hieman tiiviit kyynärpäät. Korrekti 
temperamentti. AVO EH

NASTANAKIN GAHTERIINNA FIN11247/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa
Korrekti tyyppi. Tiivis runko. Nätti, feminiininen pää. Tar-
peeksi leveä kuono. Tyypillinen ilme. Vahva ylälinja, tar-
peeksi suora. Tarpeeksi tilava runko. Hyvät kulmaukset. 
Tarpeeksi pitkä olkavarasi. Korrektit liikkeet. Erinomai-
nen temperamentti. AVO ERI 4 SA
RAPARPERIN TÄTTÄHÄÄRÄ FI33669/08
i. Klehaugens Perfect Affair e. Raparperin Kesämopo
Voimakas narttu. Tiivis runko. Kuono tarpeeksi leveä ja 
voimakas. Hyvä niska. Voimakas ylälinja. Hyvin kehittynyt 
runko. Korrektit kulmaukset, mutta hieman lyhyt olkavar-
si. Esiintyy hyvin liikkeessä. AVO ERI 3 SA
SESE-ON JUJU-IITU FI55236/07
i. Hanlait Royal Ramsau e. Apupapu 
Korrekti tyyppi, hieman pitkä runko-osa. Pää tarpeeksi 
leveä. Tarpeeksi leveä kuono. Tarpeeksi tummat silmät. 
Hyvä niska. Ylälinja voisi olla suorempi. Tarpeeksi tilava 
runko. Korrektit kulmaukset. Liikkeet OK. Hyvä tempera-
mentti. AVO EH
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20.3.2011 PUPPY-CUP tuomari Kirsi Laamanen
2.4.2011 tuomari Henrik Hannelius

20.3.2011 PUPPY-CUP
Tuomari Kirsi Laamanen

UROKSET, BABY-LUOKKA
ACTERHALEN ZWARTE Q-BOOM 56812/10 
i. Feist of Kawanishi Green House JP e. Acterhalen Ko-
renbloemom. Minna Mertakivi, Inkoo
Musta 5 kk vanha urospentu. Hyvä koko. Voisi olla lanne-
osastaan lyhyempi. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. 
Hyvä häntä. Kokonaisuuteen sopiva pennun pää. Riittävä 
alaleuka & riittävän kokoiset ?. Vielä löysyyttä etuliikkeis-
sä, rullaa hyvin takaa. Rungon pituus korostuu liikkees-
sä. Viehättävä käytös. PEK2
XERIEX’S KING OF THE HILL FI55540/10
i: Puggens Qung Qarl e: Xeriex’s Legend of Winona
om. Leea-Marja Vuorinen, Lahti
Hyvin lupaava, tyypiltään erinomainen fawn pentu. Neliö-
mäinen runko, jossa nyt jo hyvä tilavuus. Hyvin kulmau-
tuneet raajat. Hieno häntä. Puolivuotiaaksi jo aika paljon 
massaa rungossa, silti tasapainossa. Hyvä pään muo-
to. Kauniit tummat silmät & hyvät korvat. Hyvä maski. 
Sieraimet voisivat olla isommat. Rodunomaiset liikkeet. 
Ryhdikäs kokonaisuus. PEK1, KP, ROP-PENTU

NARTUT, BABYLUOKKA
XERIEX’S QUEEN LA TIFA 55542/10
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Legend Of Winona
Hyvin feminiininen kauniisti kehittynyt narttupentu. neliö-
mäinen runko. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. Hyvä 
häntä. Riittävän kokoinen oikean mallinen pää. Riittävän 
kokoiset sieraimet. Löysä kurkunalusnahka häiritsee. 
Hyvä maski. Kaunis puhdas väri. Vaivattomat liikkeet. 
Rullaa hyvin takaa. PEK1, KP, PN1, VSP-PENTU

NARTUT, PENTULUOKKA
ACTERHALEN PAPAVER FI50375/10
i. Feist of Kawanishi Green House JP e. Acterhalen Lelje 
Om. Minna Mertakivi, Lohja
Vilkas narttupentu. Rungoltaan lähes neliö. Hyvät raajat 
& normaalit kulmaukset. Hyvä häntä. Hyvä pään muoto & 
koko. Kauniit tummat silmät. Hyvä maski & korvat. Riit-
tävä alaleuka. Vilkkaat, hieman kurittomat liikkeet. Hyvä 
ryhti. PEK1, KP, PN2
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Hyvin ryhdikäs, neliömäinen, mutta tänään turhan puls-
kassa kunnossa esitetty narttupentu. Hieno eturinta. 
Hyvä rinnansyvyys. Hyvät raajat & käpälät. Niskalinja 
saisi tulla selvemmin esille. Hyvä pään muoto. Erinomai-
nen alaleuka. Kauniit tummat silmät. Hyvin kulmautunut 
edestä, vaatimattomammin takaa. Hyvä häntä. Kunnosta 
huolimatta ryhdikkäät liikkeet. PEK3, KP

2.4.2011 PUPPY CUP
Tuomari Henrik Hannelius

PENTULUOKKA, UROKSET
CHUBBY CHEEKS ZORRO RKF2857130
i. Wrinkle Volcano
e. Zhemchuzhina Imperatristy Ya Dlia Chubby Cheeks 
Erittäin hyväntyyppinen, lupaava mopsipoika. Ikäisek-
seen hyvin kehittynyt ja erinomaisesti esiintyvä. Erin-
omaiset mittasuhteet ja ryhti. Erinomaiset liikkeet. Miel-
lyttävä luonne. PEK1 KP ROP-PENTU

PENTULUOKKA, NARTUT
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Erittäin hyväntyyppinen, hyvinkehittynyt mopsityttö. Erin-
omaiset mittasuhteet. Hyvä etuosa ja käpälät. Seisoo ja 
esiintyy erittäin hyvin. Miellyttävä luonne.
PEK1 KP VSP-PENTU
OSCULARIA’S MERRY GO ROUND FI50413/10 
i. Xeriex’s King’s Promise e. Troppola Mirelle Cherie 
Feminiini hyväntyyppinen narttupentu. Erinomaiset mitta-
suhteet. Hyvät raajat. Hyvät tiiviit käpälät. Liikkuu hyvin. 
Miellyttävä luonne. PEK2 KP

OSCULARIA’S MERRY GO ROUND FI50413/10 
i. Xeriex’s King’s Promise e. Troppola Mirelle Cherie
om. Jenna & Kristiina Laurila, Salo
Rungoltaan neliömäinen narttupentu, joka voisi olla 
hieman tiiviimmässä kunnossa. Hyvä ylälinja & eturin-
ta. Tasapainoisesti kulmautunut edestä & takaa. Hyvän 
muotoinen pää, joka kokonaisuuteen nähden riittävän 
kokoinen. Niskalinja voisi olla ryhdikkäämpi. Tummat 
silmät. Liikkeessä kääntää etutassuja ulospäin, rullaa 
hyvin takaa. Vilkas & reipas. PEK2, KP
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17.7.2011 OULU KV
Tuomari Tiina Taulos

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KINGPOINT CRAB BAIT 15122/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionheart   
Vankka tiivisrunk. uros. Erinom. mittasuhteet. Erinom. 
pää. Hyväasent. korvat. Kaunis sivuprofiili. Erinom. etu-
rinta. Tilava runko ja hyvä hännänkiinn.Rodunom.rullaa-
vat liikkeet. Tänään ehkä hieman karvanlähtövaiheessa. 
Esiintyy ja esitetään hyvin. NUO ERI NUK1 SA PU1 ROP

UROKSET, AVOIN LUOKKA
NASTANAKIN GABBE 11242/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa
Erinom. mittasuht. vahva luusto. Eturinta ok. Hyvänmalli-
nen pää. Alaleuka saisi olla hieman enemmän esiin työn-
tyvä. Tilava runko. Hännänkiinn. voisi olla hieman kork. 
ja tiukemmin kiertynyt. Liikkuu hyvin sivulta, takana voisi 
olla hieman enemmän rullausta. AVO ERI AVK1 SA PU2
PUGEMON GUARDIAN ANGEL 33019/09
i. Sycamore’s Mr Stripey e. Nensi
Hyvän kokoinen. Musta uros, jolla kiva pään malli. Hy-
vät korvat. Silmät voisivat olla hieman suuremmat. Hyvä 
luuston vahv. Hyvä takaosa. Kaksinkert. häntäkieppi, 
mutta häntä saisi olla selv. kork. asettunut. Liikkuu riittä-
vän hyvällä rullauksella, mutta voisi säilyttää ylälinjansa 
paremmin liikkeessä. AVO ERI AVK2

NARTUT, JUNIORILUOKKA
STRANDSMEDJANS NELLIE SE26934/2010
i. Strandsmedjan Prins Wiggo
e. Bousfields Engaging Sabrina Adu 
Erinom. mittasuht. Pieni kompakti narttu. Hyvä pään 
profiili. Tummat silmät. Hieman suuret korvat. Tasapain. 
kulmautunut. Hyvä ylälinja seistessä ja liikkeessä. Hyvä 
häntä. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, edestä hieman epä-
vakaasti. Esitetään kauniisti. Pöydällä saa vielä treenata.
JUN ERI JUK1 SA PN2 VASERT ROP-JUN

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
GIALITIS HARSO TIFANI 43441/10
i. Ilkinji Mickey Mouse e. Gialitis Harso Brigit 
Muuten hyvä pää, alaleuat voisivat olla hieman leveäm-
mät. Hyvät korvat. Tilavarunkoinen. Hyvin kulm. takaosa. 
Aavist. painuneet ranteet. Hyvä häntäkieppi, mutta häntä 
saisi olla kork. kiinn. Liikkuu hyvin sivulta ja säil. hyvin 
ylälinjansa. Rauhall. esiintyminen. Voisi olla hieman lyhy-
empi. NUO ERI NUK2
XERIEX’S DIESEL WIND 23125/10
i. Tangetoppens Vin Diesel Norweg Boy
e. Xeriex’s Love Like A Wind 
Tasapainoinen, hyvin rodunom. liikkuva nuori narttu, jolla 
oikea pään malli, leveät leuat, avoimet sieraimet. Aavist. 
kookkaat korvat. Erinom. eturinta. kaunis takaosa. Hyvä 
häntäkieppi. Esiintyy ja esitetään hyvin.
NUO ERI NUK1 SA PN1 VSP SERT CACIB

NARTUT, VALIOLUOKKA
FIN-ANSSIN HESPERIDI 60473/08
i. Fin-Anssin Charmi e. Troppola Farah Diba  
Muuten hyvä pään malli, mutta alaleuka saisi olla enemm. 
esiintuleva. aavist. kookkaat korvat. Tilava runko. Matala 
kinner. Häntä voisi olla aavist. kork. kiinnittynyt. Leveä 
eturinta, joskin voisi olla paremm. kulm. Liikk. melko hy-
vin takaa ja sivulta, edestä hieman leveästi. Esiintyy ja 
esitetään kauniisti. VAL ERI VAK1 SA PN3 VARACA
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13.8.2011 Turku
Tuomari Hans Lehtinen

UROKSET, JUNIORILUOKKA
CHUBBY CHEEKS ZORRO 19092/11
i. Wrinkle Volcano
e. Zhemchuzhina Imperatritsy Ya Dlia Cubby Cheeks 
Erinom. yksilö. Lyhyt tiivis runko. Eritt. hyvä kallo, kuono 
saisi olla hieman lyhyempi. Hyvä ilme. Seisoo ja liikkuu 
hyvin. JUN ERI JUK1 SA PU2 SERT

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
RIISHILL’S HERMAN 49263/09 09
i. Fridolin Von Der Oelmuehle e. Sese-On Lellikki
Turhan raskasrunkoinen uros. Hiem matala otsapenger, 
liian voim. nenäpoimu. Hiem. pienet silmät. Hyvä kaula 
& ylälinja. Eritt. hyvä takaosa ja hännänkiinnitys. Seisoo 
hyvin raajoillaan. Tekee liian raskaan vaikutelman.
NUO EH

UROKSET, AVOIN LUOKKA
ALAUNT CARLIN HERAUSSTELLEN 56534/08 POISSA
LENOR’S ARAMIS 42820/09 09
i. Moris e. Bozo Gang’s Lenorin Valssi 
Eritt. kaunislinjainen terverakent. uros. Hyvä pään pro-
fiili, kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä takaosa, seisoo hyvin 
raajoillaan. Eritt. hyvä hännänkiinnitys. Muhkeat kankut. 
Eritt. hyvät liikkeet.  AVO ERI AVK1 SA PU3 VASERT

UROKSET, VALIOLUOKKA
WINSOME’S TROUBLE WITH THE IRS TR85588501
i. Winsome’s trouble At Coral Bay
e. Winsome’s Thunder Storm 
Eritt. hyvä kokonaisuus. Hyvä päänprofiili, hiem. lyhyt 
kaula. Erinom. runko, ylälinja ja hännänkiinnitys. Turhan 
voim. takakulmaukset. Liikkeet ok. Hiem. pehmeä karva.
VAL ERI VAK1 SA PU1 ROP

NARTUT, JUNIORILUOKKA
KRIIKLIGA’N ÄSTER 16763/11
i. Tangetoppen’s Xclusive Rolex 
e. Kriikkligan’s Vackra Valma 
Eritt. kaunis kokonaisuus. Hyvä päätyyppi joka saa kas-
vaa vielä. Kaunis niskan kaari ja ylälinja. Hyvä rullaus ja 
takaosa. Erinom. karvanlaatu. liikkeet ok.
JUN ERI JUK1 SA PN2 VASERT

MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
Esitetään turhan lihavassa kunnossa, joka tekee nartus-
ta matalaraajaisen. Turhan voim. nenäpoimu. Hyvä kaula 
ja ylälinja. Hyvin litteä häntä. Sopiva luusto. Melko suora 
takaosa. Pää pieni verrattuna runkoon. JUN EH
OSCULARIA’S MERRY GO ROUND 50413/10 POISSA

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
KAA-KAARIN KABRIELLA 12547/10
i. Notting Hill Massimiliano e. Kaa-Kaarin Kuun Taika 
Sopivankokoinen hyvärakenteinen narttu. Hyvä pään pro-
fiili. Kaunis kaula. Hiem. raskasrunkoinen. hyvä ylälinja 
ja hännänkiinnitys. Hyvä takaosa. tekee hiem. matalan 
vaikutelman. NUO ERI NUK2
KINGPOINT CATWALK 15126/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionhart 
Kauniit ääriviivat. Eritt. hyvät mittasuhteet rungossa. 
Pää voisi olla hiem isompi, kauniinmallinen ja hyvä pro-
fiili. Hyvä kaula 6 ylälinja. Erinom. takaosa. Seisoo hyvin 
raajoillaan. Toivoisin hiem. enemmän luustoa. Erinom. ja 
hyvin tyypillinen liikkuja. NUO ERI NUK1 SA VSP SERT

NARTUT, AVOIN LUOKKA
HANLAIT YULINETTA 26824/07
i. Kastanjan Grand Slam e. Kastanjan Vanilla Vanessa
Liian matala narttu. Hyvä runko. Hyvä päänprofiili, hyvä 
kaulan kaari. tasainen ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Ta-
kaosa voisi olla parem. kulmautunut. mittasuhteet pitäisi 
olla paremmat. AVO EH
OSCULARIA’S IS THIS LOVE 17155/09
i. Puggens Qung Qarl e. Troppola Xaviera 
Hyvärakenteinen narttu. Pää hieman pieni, turhan voim. 
nenäpoimu. Hyvä kaula, eritt. hyvä ylälinja ja hännänkiin-
nitys. Hyvät takakulm. Ei täydessä karvassa. Meijerit häi-
ritsee yleisvaikutelmaa.  AVO ERI AVK1
ROSECLAN’S FLAMING VENUS 31180/09
i. Nastanakin Filpa e. Roseclan’s Baltic Princess
Liian hento kauttaaltaan. Hiem. matala. Hyvä päänpro-
fiili, mutta pää liian pieni runkoon nähden. Hyvä ylälinja 
& takaosa. Hennot raajat. Hyvä musta väri, suht. lyhyt 
karvapeite. AVO EH
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9.4.2011 VAASA 
Tuomarit Tapio Eerola ja Paula Rekiranta

PENTULUOKKA, UROKSET
BOMBASTIC NESTOR THE QUESTOR 51053/10
i. Valespes Bombastik Boris
e. Olnaris Dragotsennaya Businka 
8 kk. Lupaava tyyppi. Hyvä pää. Hyvä kuonon leveys. 
Kauniit silmät. Melko kookkaat korvat. Hyvä rintakehän 
vahvuus, hieman niukka pituus. Melko hyvä häntä. Tasa-
painoiset kulmaukset. Lupaavat liikkeet.
PEK1, KP, VSP-PENTU

PENTULUOKKA, NARTUT
BOMBASTIK NYMPHETTE 51056/10
i. Valespes Bombastik Boris
e. Olnaris Dragotsennaya Businka
8 kk. Erittäin lupaava. Tiivis runko. Hyvä pää. Pienet 
korvat. Silmät ja purenta ok. Hyvät kulmaukset. Liikkuu 
erittäin vetävästi. Reipas käytös. PEK1, KP, ROP-PENTU
MARABOU UMBRELLA STELLA 48645/10
i. Puggens Qung Qarl e. Marabou Only Lonely
8 kk. Lupaava tyyppi. Hyvät silmät ja korvat. Melko pieni 
kirsu. vahva runko. Lyhyehköt olkavarret. Hyvä takaosa. 
Askelpituus liikkeessä hyvä. PEK2

UROKSET, JUNIORILUOKKA
MARABOU SAME A NAME 41381/10
i. Zuma’s Lordi Bombaztic e. Hanlait XL Chilipepper 
10 kk. Hyvä tyyppi. Hyvä pää. Leveä kuono. Hyvät sil-
mät ja korvat. Voimakkaasti rypyttynyt nenävekki, nou-
see kirsun yli. Voimakas runko. Lyhyet pystyt olkavarret. 
Riittävät takakulmaukset. Hyvä häntä. Etuaskeleet melko 
lyhyet, työntää takaa hyvin. JUN ERI, JUK1
WANJA MARIN 25904/10
i. Eiten Marin e. Ilse Marin
1 v 5 kk. Hyvä tyyppi. Hyvä pää, leveät leuat. Hyvät korvat 
ja silmät. Purenta ok. Riittävä rintakehän vahvuus. Ta-
sapainoiset kulmaukset, korkeakaarinen häntä. Voimak-
kaan kierteiset etuliikkeet, liikkeessä viskoo raajojaan 
sivuille. JUN EH

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
KINGPOINT CRAB BAIT FI15122/10
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionheart 
18 kk. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää, silmät ja korvat. 
Tarpeeksi leveät leuat. Tiivis runko, tasapainoiset kulma-
ukset. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin edestä, rullaa 
voimakkaasti takaa. Erinomainen askelpituus.
NUO ERI, NUK1, SA, PU2, VASERT, VARACA
PUG-IITIN DARK DADDY JR 54720/09
i. Jitterpug Black Bebop e. Pug-Iitin Anastacia
1,5 vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää, silmät ja korvat. Ala-
leuka voisi olla vielä hieman pitempi. Riittävä rintakehän 
vahvuus. Tasapainoiset kulmaukset. Alaskiinnittynyt hän-
tä. Leveät epävakaat etuliikkeet, rullaa lievästi takaa. 
Askelpituus riittävä. NUO EH

UROKSET, AVOIN LUOKKA
BLACKBRILLIANT 26453/09
i. Black Boy Marin e. Tinarouge
Vielä hieman vaikutelman tekevä. Ruusukorvat. Oikein 
sijoittuneet, melko pienet silmät. Pieni kirsu, jonka ne-
nävekki peittää. Kuono kevyehkö. Rintakehä melko lyhyt. 
Periksiantavat välikämmenet. Riittävät kulmaukset. Epä-
vakaat etuliikkeet. Askelpituus hyvä. AVO EH
EHFI JUST MADE IN NORWAY 19817/09
i. Jubilee’s Tophouse Bloke At Ehfi
e. Glomar Sing Sweet Lyrics 
2 vuotias. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää ja silmät. Aavis-
tuksen kookkaat korvat. Hyvät leuat. Erittäin hyvä runko 
ja kulmaukset. Melko hyvä häntä. Liikkuu hyvin, rullaa 
lievästi takaa. Pitkät askeleet. AVO ERI, AVK2
FINNDANES CHOSEN ONE 56513/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
2 vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää ja kuonon leveys. Pienet 
korvat. Hyvä rintakehän vahvuus. Hieman lyhyet olkavar-
ret. Hyvä takaosa ja häntä. Liikkeessä voisi käyttää ta-
kaosaa tehokkaammin, askeleet jäävät hieman lyhyiksi.
AVO ERI, AVK3
MARABOU QUICK TRICK 11816/09 
i. Vilway’s Legend Of Love e. Hanlait Xl Chilipepper 
2 vuotias. Erittäin roteva. Hyvä pää ja kuonon vahvuus. 
Silmät ja korvat ok. Sieraimet voisivat olla väljemmät. 
Erittäin voimakas rintakehä. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin.
AVO ERI, AVK1, SA, PU1, ROP, SERT, CACIB, FI MVA

UROKSET, VALIOLUOKKA
JOU-HAUN JACK 28496/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Jou-Haun Viivi 
3 vuotias. Hyvä tyyppi. hyvä pää. Kuono ja silmät ok. 
Aavistuksen kookkaat korvat. Erittäin hyvä rintakehä ja 
kulmaukset. Hyvä häntä. Vetävät liikkeet.
VAL ERI, VAK1, SA, PU3
KAA-KAARIN KARL-GUSTAV POISSA

UROKSET, VATERAANILUOKKA
BLACK BOY MARIN 14194/03
i. Neutrino Ebon Fortissimo e. Montanus Cosima 
8 vuotias. Hyvä tyyppi. Hyvä pää ja leuat. Pienet ruusu-
korvat. Oikein sijoittuneet silmät. Hyvä runko. Riittävät 
kulmaukset. Liikkuu hyvin.
VET ERI, VEK1, ROP-VETERAANI

NARTUT, JUNIORILUOKKA
FLINTSTYLE EVENING STAR 46328/10
i. Summersweet Man With A Plan
e. Flintstyle Caramel Queen 
11 kk. Erittäin lupaava. hyvä pää ja silmät. Hieman kook-
kaat korvat. hyvä kuonon vahvuus. Erittäin hyvä runko ja 
kulmaukset. Liikkuu hyvin.
JUN ERI, JUK1, SA, PN2, VASERT
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MÄNTYHARJUN RIEMURASIA 21125/10
i. Marabou Las Vegas e. Henni
15 kk. Lupaava tyyppi. Hyvä kallo ja silmät. Hieman ilma-
vat korvat. Riittävä kuonon leveys. Lupaava rintakehän 
vahvuus. Raajaluusto hieman kevyt. Tasapainoiset kul-
maukset. Lyhyt häntä. Liikkuu hyvin. JUN EH
SESE-ON BAMBI 24867/10
i. Sese-On Oekeesti Oma e. Apupapu
13 kk. Vielä kevyt ja ilmava. Melko hyvä pää ja silmät. 
Hieman kookkaat korvat. Rintakehä vielä kovin kevyt. Ta-
sapainoiset kulmaukset. Kevyet liikkeet, tehoa puuttuu. 
Liikkeessä kaareva ylälinja. JUN EH

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
GIALITIS HARSO TIFANI 43441/10
i. Ilkinji Mickey Mouse e. Gialitis Harso Brigit 
1,5 vuotias. Hyvä tyyppi. Kuono voisi olla leveämpi ja kir-
su suurempi. Hyvät silmät. Kevyet korvat. Voimakas run-
ko. Hieman ylipainoa. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä 
takaosa. Alaskiinnittynyt häntä. Hieman raskas liikunta, 
rullaa voimakkaasti takaa. NUO EH
PUG-IITIN DARK DIVA-LADY 54724/09
i. Jitterpug Black Bebop e. Pug-Iitin Anastacia 
1,5 vuotias. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kuonon leve-
ys. Pienehkö kirsu. Rintakehä kevyehkö. Hieman niukat 
mutta tasapainoiset kulmaukset. Riittävä raajaluuston 
vahvuus. Liikkuu leveästi edestä. Askelpituus hyvä.
NUO EH
QUARTZ-AMOR’S ARRAIMMI 35116/09
i. Ehfi I Am From The Future e. Ehfi Homecoming Queen 
22 kk. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Hyvät silmät, korvat 
ja kuono. Erittäin hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmauk-
set. Hännässä kaksi kierrettä, melkein kolmas. Liikkuu 
hyvin. NUO ERI, NUK1, SA, PN4

NARTUT, AVOIN LUOKKA
ALAUNT CARLIN HAWANNA 56535/08
i. Tangetoppen’s Lord Louie O’Norway
e. Alaunt Carlin Tsar-Ann-Stella
2 vuotias. Hyvä tyyppi. Mittasuhteiltaan hieman pitkä. Hy-
vät silmät. Kevyet pienet korvat. Kuono voisi olla vahvem-
pi ja sieraimet avarammat. Riittävä rintakehä. Hieman 
periksiantavat välikämmenet. Tasapainoiset kulmaukset. 
Liikkeessä hieman tehoton. AVO EH
EHFI HOMECOMING QUEEN 35290/08
i. Ci-Types Charlie The One And Only
e. Glomar Dancin’ da Rumba 
3 vuotias. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä pää, silmät ja kuo-
no. Aavistuksen kookkaat korvat. Erittäin hyvä runko ja 
kulmaukset. Sisäkierteiset etuliikkeet. Hyvä askelpituus.
AVO ERI, AVK2, SA, PN3, VARACA
ELINORA 26455/09 
i. Black Boy Marin e. Tinarouge
2 vuotias. Oikeat mittasuhteet. Hyvät silmät, kookkaat 
korvat. nenävekki tulee pienen kirsun päälle. Riittävä rin-
takehän vahvuus. Kevyehkö raajaluusto, hieman niukat 
kulmaukset. Seistessä ja liikkeessä kaareva selkälinja. 
Hyvä askelpituus. AVO EH
FINNDANES CLOSE CONTACT FI56514/08 
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera 
2 vuotias. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää, silmät ja kuo-
no. Aavistuksen kookkaat korvat. Melko ahtaat sieraimet 
mutta ei korise yhtään. Erinomainen runko ja kulmauk-
set. Liikkuu hyvin. Rullaa selvästi takaa.
AVO ERI, AVK1, SA, PN1, VSP, SERT, CACIB, FI MVA
PRÄSTBACKEN’S TRENDIGA TEKLA FI33754/10
i. Nirsans Svarte Petter e. Prästbacken’s Pluttiga Paulina 
2 vuotias. Hieman pitkärunkoinen, sopivan voimakas. 
Hyvät silmät ja leukojen leveys. Voimakas rintakehä. Erit-
täin voimakkaat kulmaukset. liikkuu hyvin. AVO ERI, AVK3
PUG-IITIN BLACK DIAMOND 30129/08
i. Elbimbo e. Marnellin Pulmunen 
3 vuotias. Kevyehkö ja ilmava. Sinänsä oikealinjainen 
pää, riittävä kuonon vahvuus. Kevyehköt korvat. Hyvät 
silmät. Runko kovin kevyt. Raajaluusto riittävä. Avoin 
häntä. Liikunta kepeää. AVO EH
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UROKSET, JUNIORILUOKKA
QUARTZ-AMOR’S CUVCASS.AVRA  52238/10
i. Ehfi I Am From The Future
e. Prästbacken’s Trendiga Tekla 
Oikeanmallinen rotunsa edustaja. Hyvä pään profiili. Ala-
leuka saisi olla voimakkaampi ja leveämpi. Hyvät korvat. 
Hieman paksut korvat. Lyhyt rintakehä. Vahva lanne. 
Hyvä twist. Täytläiset pakarat. Määrätietoinen, liikkuu 
hyvin. JUN ERI JUK1 SA PU1 ROP SERT

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
NASTANAKIN LEAIFA 59503/09
i. Pugbully Soul man e. NastanakinFavru 
Tiivisrunkoinen uros jolla hyvät ääriviivat. Löysää nahkaa 
päässä. Hyvä kallo. Kaareutunut mutta ei riittävän leveä 
alaleuka. Kauniit ohuet korvat. vahva lanneosa. Haluai-
sin täyteläisemmät pakarat. Hyvä raajaluusto. Rullaavat 
liikkeet. NUO ERI NUK1 SA PU2 VASERT
STRANDMEDJANS KARL S59271/2009 POISSA

UROKSET, AVOIN LUOKKA
EHFI JUST MADE IN NORWAY FI19817/09
i. Jubilee’s Tophouse Bloke At Ehfi
e. Glomar Sing Sweet Lyrics 
Erinomainen rotunsa edustaja. Hyvä pään profiili. Hyvä 
otsa. Erinomainen alaleuka. Lihaksikas kaula. Lanneosa 
turhan pitkä. Hyvä häntä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu 
hyvin. AVO ERI AVK1 SA PU3
FIN-ANSSIN INTUITIO 36048/09 s. 2.5.09
i. Fin-Anssin Diplomaatti e. Troppola Farah Diba 
Tiivisrunkoinen uros jonka runko kapenee kohti taka-
osaa. Hyvä alaleuka. Erinomainen raajaluusto. matalalle 
kiinnittynyt häntä. haluan enemmän voimaa takaosaan. 
Liikkuu hyvin. AVO ERI AVK3
FINNDANES CHOSEN ONE 56513/08 POISSA
NASTANAKIN BEAHKKA 43478/04
i. Liisalon Osake e. Nappilan Q-rankukka
Neliömäinen uros jolla kaunislinjainen runko. Pää saisi 
olla isompi. Kevyt silmien alta. Hyvä leveys alaleuassa. 
Avoin häntä. Hieman voimaton takaosa. Oikea turkin laa-
tu. liikkuu ryhdikkäästi ja rullaten. AVO ERI
NASTANAKIN GABBE 11242/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa
Keskikokoa kookkaampi raskasrunkoinen uros jolla hyvä 
kallo-osa. Alaleuka saisi olla hivenen pidempi mutta ? 
löytyy kaarevuutta ja leveyttä. Paksu kaula. Rullaavat liik-
keet. isot silmät häiritsevät. AVO ERI AVK4
PUGBULLY SOUL MAN 13177/09
i. Aisle’s Black Apache Warrior
e. Pugbully Hippy Hippy Shake 
Tiivisrunkoinen melko neliömäinen uros jolla liian paljon 
nahkaa päässä, kaulassa ja rungossa. kauniit silmät. 
Vahva leveä alaleuka. Voimakas luusto. Hyvä twist. Täy-
teläiset pakarat. Rullaavat liikkeet.
AVO ERI AVK2 SA PU4

NARTUT, JUNIORILUOKKA
QUARTZ-AMOR’S BASSI ELDFELL 52232/10 POISSA
STRANDSMEDJANS NELLIE SE26934/2010
i. Strandsmedjan prins Wiggo
e. Bousfields Engaging Sabrina Adu 
Sopivankokoinen neliömäinen narttu, jolla määrätietoi-
nen luonne. Kaunis narttumainen pää jolla hyvä alaleu-
ka. Kuonoselän puomi turhan voimakas. Pienet sopivan 
kokoiset korvat. Hieman matalalle kiinnittynyt häntä. liik-
kuu hyvin. JUN ERI JUK1 SA PN3 VASERT

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
NASTANAKIN LIISSA 59506/09
i. Pugbully Soul Man e. Nastanakin Favru 
Erinomaiset rungon mittasuhteet, jonka runko kapenee 
kohti lantiota. Hyvä twist. Köyhät pakarat. matala kinner. 
Hyvä kallo-osa. Kuononselän puomi liian voimakas. , va-
luu melkein kirsun yli. Sieraimet saisi olla suuremmat. 
Alaleuka sopii kokonaisuuteen. Hyvä raajaluusto. Kauniit 
käpälät. Ryhdikäs liikkuja. NUO ERI NUK1 SA PN4

NARTUT, AVOIN LUOKKA
BLÅ MANDAG’S JUST JOY JADA 53182/09
i. Donaldson Jeremy e. Blå Mandag’s Qule Queen Qamilla 
Tiivisrunkoinen narttu jolla hyvä tilavuus. Kaunis rungon 
muoto. Pää saisi olla numeroa isompi täyteläisemmällä 
kuonolla. Ohuet korvat. Hyvä raajaluusto. Hyvä tilavuus 
takaosassa. Nokisuus häiritsee eturinnassa ja raajoissa. 
Määrätietoinen esiintyjä. liikkuu hyvin.
AVO ERI AVK1 SA PN1 VSP SERT FI MVA
DELIWAY’S BAYOGOULA SE66492/2008 POISSA
FIN-ANSSIN HESPERIDI 60473/08 POISSA
FIN-ANSSIN IDYLLI 36049/09 POISSA
FINNDANES COULD BE THE ONE 56516/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera 
Sopivan kokoinen neliömäinen narttu jolla pienehkö 
pää, isot silmät häiritsee. kevyt kuono-osa. Kuononselän 
poimu valuu yli. ohuet sopivan kokoiset korvat. Haluan 
enemmän voimaa takaosaan. Hyvä twist. Rungon tiiveys 
ja mittasuhteet antavat laatupalkinnon. AVO ERI AVK4
FINNDANES ETERNAL BOND FI36581/09
i. Vilway’s Part Time Lover e: Finndanes Best In Snow 
Tilavarunkoinen löysässä kunnossa oleva narttu jolla hy-
vät rungon mittasuhteet. Pää saisi olla isompi. Kuonon-
selän poimu valuu liikaa alas. Alaleuka saisi olla voimak-
kaampi. liikkuu hyvin sivusta. AVO ERI AVK3
NASTANAKIN HILDA 39728/08
i. Nastanakin Filpa e. Troppola Flower By Kenzo
Kaunismuotoinen pää. Kuonopoimu liian voimakas, muu-
ten pää saisi olla kuivempi. Lihaksikas kaula. Nokiset 
raajat. Matalalle kiinnittynyt häntä. Hieman veltto taka-
osa. Liikkuu hyvin. AVO ERI AVK2 SA 
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NARTUT, VETERAANILUOKKA
NAPPILAN Q-RANKUKKA 42915/00
i. Vuvin Yx Orpo Mustis e. Nappilan Mustikka 
Sopivan kokoinen tiivisrunkoinen narttu. Ikä heijastuu 
päähän. Lihaksikas kaula. Hyvä raajaluusto. vankka taka-
osa. Lihaksikas leveä reisi. isot sieraimet. liikkuu hyvin.
VET ERI VEK1 SA PN2

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL NASTANAKIN
Musta tasainen ryhmä. Hyvät raajaluustot. kokonaisuu-
dessaan hyvät luustot. Erinomaiset rungot ja melko sa-
maan muottiin stanssattuja yksilöitä.
KASV1 KP ROP-KASVATTAJA
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UROKSET, JUNIORILUOKKA
KINGPOINT CRAB BAIT 15122710 s. 5.12.09
i. Tangetoppen’s Obelix e. Keiko Lionheart  
Erinom. typpiä oleva, voimakas junuros. Ihastuttava pää 
ja ilme. Tummat silmät. Hyvä purenta. Voimakas runko. 
Tasapainoisesti kulm. Liikkuu ja esiintyy ryhdikkäästi. 
Rullaavat liikkeet. Erinom. häntä.
JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT ROP ROP-JUN
NASTANAKIN  LEAIFA  59503/09
i. Pugbully Soul man e. NastanakinFavru 
Eritt. hyvän tyyppinen, kookas, lähes neliömäinen jun-
uros. Hyvä kallo-osa. Kuono saisi olla täyteläisempi. Tum-
mat silmät. Hyvä purenta. Voimakas runko. Tasapainoi-
set kulm. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta vieä löysästi. 
Tänään hieman tukevassa kunnossa. Musta väri saisi 
olla syvempi. Esiintyy reippaasti. JUN EH

UROKSET, NUORTEN LUOKKA
FIN-ANSSIN INTUITIO 36048/09 s. 2.5.09
i. Fin-Anssin Diplomaatti e. Troppola Farah Diba 
Hyväntyyppinen, neliömäinen, keskivahva uros. Hyvä pää 
ja ilme. Suuret silmät. Eturinta saa täyttyä. Hyvä rinta-
kehä. Suorat etukulm. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta 
leveästi edestä. Matala hännänkiinnitys. Väri saisi olla 
syvempi. Esiintyy rauhallisesti. NUO H
PANDANALLEN CEASAR JULIUS 31303/09
i. Hunsrueck’s Muddy Waters e. Nastanakin Bavla
Hyväntyyppinen, neliömäinen, keskivahva uros. Voima-
kas uroksen pää. Suuret silmät. Voimakas nenävekki. 
Runsas alapurenta. Pitkä kaula. Eturinta ja runko saa vie-
lä täyttyä. Tasapainoiset kulm. Liikkuu hyvällä askeleella 
mutta leveästi edestä. Häntäkieppi saisi olla tiiviimpi ja 
musta väri syvempi. Esiintyy reippaasti. NUO H
VILWAY’S TUESDAY HEARTBREAKER 34830/09
s. 28.4.09 i. Vilway’s Part Time Lover
e. Vilway’s Nice-looking 
Erinom. tyyppiä oleva, tyylikäs, keskivahva uros, joka 
saisi olla neliömäisempi. Ihastuttava pää ja ilme. Kau-
niit, tummat silmät. Hyvä purenta. Tyylikäs niska. Hyvä 
eturinta ja runko. Tasapainoiset kulm. Liikkuu hyvällä as-
keleella ja sujuvasti. pyöristää hieman lanneosaa. Hyvä 
häntäkieppi. Esiintyy erinomaisesti.
NUO ERI NUK1 SA PU3 VASERT VARACA

UROKSET, AVOIN LUOKKA
NASTANAKIN BEAHKKA 43478/04
i. Liisalon Osake e. Nappilan Q-rankukka
Hyväntyyppinen, neliömäinen uros. Keskivahva luusto. 
Erinom. koko. Hyvä kallo-osa. Kuono saisi olla täyteläi-
sempi. Tummat silmät. Purenta ok. Hyvä rungon tilavuus. 
Liikkuu hyvällä askeleella, mutta kovin leveästi edestä. 
Turhan avoin häntä. Musta väri saisi olla syvempi. Esiin-
tyy reippaasti. AVO H
PUGBULLY SOUL MAN 13177/09 s. 17.5.08
i. Aisle’s Black Apache Warrior
e. Pugbully Hippy Hippy Shake 
Eritt. hyväntyyppinen, voimakas uros, joka saisi olla neliö-
mäisempi. Voimakas kallo-osa, jossa runsaasti ryppyjä. 
Tummat silmät. Kuono saisi olla täyteläisempi. Voimakas 

runko. Tasapainoiset kulm. Liikkuu hyvin rullaten, mutta 
ahtaasti takaa. Erinom. hännänkiinnitys ja häntäkieppi. 
Esiintyy eritt. hyvin. AVO EH
PUGEMON DALLAS COWBOY 58488/07
i. Kastanjan Anagallis e. Pugemon Anna Karenina
Erinom. tyyppiä oleva, neliömäinen, keskivahva uros. 
Erinom. pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä purenta. Voi-
makas niska. Hyvä eturinta. Voimakas runko. Tasapainoi-
set kulm. Liikkuu hyvällä askeleella ja sujuvasti. Matala 
hännän kiinnitys. Esiintyy hyvin. AVO ERI, AVK1

UROKSET, VALIOLUOKKA
VILWAY’S PART TIME LOVER 30170/06
i. Vilway’s Make My Day e. Vilway’s Lady Di Wannabe 
Erinom. tyyppiä oleva, tyylikäs ja voimakas uros. Erinom. 
pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä purenta. Tyylikäs niska. 
Erinom. eturinta ja rintakehä. Tasapainoiset kulm. Pyöris-
tää hieman lanneosaa. Liikkuu sujuvasti ja tehokkaasti. 
Hyvä häntäkieppi. Esiintyy hyvällä asenteella.
VAL ERI VAK2 SA, PU4
VILWAY’S QUICKSTEP DANDY 31357/07
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Natale A Roma
Erinom. tyyppiä oleva, voimakasrunkoinen, neliömäinen 
uros. Voimakas uroksen pää. Kaunis ilme. Voimakkaat 
rypyt päässä. Suuret, tummat silmät. Hyvä purenta. Voi-
makas niska. Erinom. runko. Hyvin kulm. Liikkuu rullaten 
ja hyvällä askeleella. Hieno häntäkieppi. Esiintyy erittäin 
hyvin. VAL ERI VAK1 PU2 CACIB

NARTUT, JUNIORILUOKKA
FIN-ANSSIN JASPIS 25762/10
i. Fin-Anssin charmi e. Fin-Anssin Fabuliitti
Kovin pienikok, keskivahva, neliömäinen narttu. Hyvät 
pään mittasuhteet ja kaunis ilme. Kauniit, tummat sil-
mät. Hyvä purenta. Korvat saisi asettua paremmin. Tyy-
likäs kaula. Hyvä ylälinja. Täyteläinen runko. Saisi olla 
paremmin kulm. Liikkuu hyvällä askeleella. Matala hän-
nän kiinnitys. Häntäkieppi pitäisi olla parempi. Vaaleat 
kynnet. Tarvitsee esiintymisharjoittelua. Tulisi olla kook-
kaampi, mistä johtuen palkintosija. Kaunis väritys.
JUN T
NASTANAKIN LEAINNA 59504/09 s. 9.11.09
i. Pugbully Soul Man e. Nastanakin Favru 
Eritt. hyväntyyppinen, tyylikäs, lähes neliömäinen nart-
tu. Kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. Kuono saisi olla 
täyteläisempi. Hyvä purenta. Tyylikäs kaula. Keskivahva 
luusto. Hyvä runko. Hyvä ylälinja. Liikkuu sujuvasti ja hy-
vällä askeleella. Häntäkieppi saisi olla parempi. Esiintyy 
tyylikkäästi. JUN EH
NASTANAKIN LIISSA 59506/09
s. 9.11.09 i. Pugbully Soul Man e. Nastanakin Favru 
Erinom. tyyppiä oleva, keskivahva, tyylikäs narttu. Lähes 
neliömäinen. Kaunis pää ja ilme. Kauniit, tummat silmät. 
Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvä purenta. Hyvä 
runko. Tasapainoiset kulm. Liikkuu sujuvasti. Hyvä häntä-
kieppi. Erinom. musta väri. Esiintyy pirteästi.
JUN ERI, JUK1
OMENAVORON AKELA 18084/10 
POISSA
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SOULDON SLEEPING SUN 44411/09
i. Vilway’s Lord Emil JR
e. Fomielens Beautiful Dzenifer Kindzi 
Hyväntyyppinen, keskivahva narttu, joka saisi olla neliö-
mäisempi. Hyvä kallo-osa. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Maski saisi olla tummempi. Eturinta saa täyttyä. Matala 
rintakehä. Liikkuu leveästi edestä, mutta hyvällä aske-
leella. Häntäkieppi saisi olla parempi. Esiintyy rauhalli-
sesti. JUN H
XERIEX’S DIESEL JEANS 23126/10 s. 9.2.10
i. Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Boy
e. Xeriex’s Love Like Wind 
Erittäin hyväntyyppinen, tyylikäs narttu, joka saisi olla 
neliömäisempi. Kaunis pää ja ilme. Tumma maski. Kau-
niit, tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä eturinta. Erittäin 
hyvät kulm. Pitkä lanneosa. Liikkuu pitkällä askeleella ja 
sujuvasti. Esiintyy erinom. Hyvä häntäkieppi. JUN EH

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
NASTANAKIN JANIHTA 23735/09
i. Fin-Anssin Charmi e. Nastanakin Eliissa 
Hyväntyyppinen, neliömäinen narttu, jolla on erinom. 
koko. Hyvä pää. Suuret, tummat silmät. Voimakas ne-
nävekki. Hyvä purenta. Voimakas kaula. Hyvä purenta. 
Voimakas runko. Saisi olla paremmin kulm. edestä, ta-
kaa riittävästi kulm. Hyvä ylälinja. Matala hännän kiinn. ja 
lyhyt häntä. Askel saisi olla pidempi. Musta väri saisi olla 
tummempi. Ei halua esiintyä tänään edukseen. NUO H
NASTANAKIN KARIINNA 48707/09
i. Nastanakin Gabbe e. Troppola Flower by Kenzo
Erinom. tyyppiä oleva, tyylikäs, keskivahva narttu, joka 
saisi olla neliömäisempi. Erinom. pää ja ilme. Suuret, 
tummat silmät. Voimakas nenävekki. Hyvä purenta. hyvä 
ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvä runko ja tasapainoiset 
kulm. Liikkuu sujuvasti. Hyvä häntäkieppi. Esiintyy erit-
täin hyvin. NUO ERI NUK1 SA PN3
QUARTZ-AMOR’S ARRAIMMI 35116/09
i. Ehfi I Am From The Future e. Ehfi Homecoming Queen 
Erittäin hyväntyyppinen, tyylikäs, neliömäinen narttu. Erit-
täin kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. Erinom. kuono 
ja hyvä purenta. Kirsu saisi olla tummempi. Hyvä kaula. 
Hyvä eturinta. Hyvä runko. Köyristää hieman selkää. Hy-
vät kulm. Erinom. häntäkieppi. Liikkuu sujuvasti. Esiintyy 
hyvin. Väri saisi olla puhtaampi. NUO EH

NARTUT, AVOIN LUOKKA
BLÅ MANDAG’S JUST JOY JADA 53182/09
i. Donaldson Jeremy
e. Blå Mandag’s Qule Queen Qamilla 
Erinom. tyyppiä oleva, ryhdikäs, neliömäinen narttu. Kau-
nis pää ja ilme. Ruskeat silmät. hyvä purenta. Voimakas 
kaula. Hyvä eturinta. Hyvä runko ja tasapainoiset kulm. 
Liikkuu hyvin rullaten, joskin hieman leveästi edestä. 
Hyvä häntäkieppi. Väri saisi olla puhtaampi. Esiintyy erin-
om. AVO ERI AVK2 SA PN4
DENSBORD MOMENT OF MAGIC 12054/09
i. Vilway’s Legend Of love e. Gleizz All You Loving 
Erinom. tyyppiä oleva, tyylikäs, lähes neliömäinen narttu. 
Erinom. pää. Tummat, avoimet silmät. Hyvä purenta. Voi-
makas kaula. Hyvä ylälinja. Etuosa saisi olla paremmin 
kulm. Voimakas runko. hyvä häntäkieppi. Liikkuu edestä 
leveästi ja korkealla askeleella, muuten hyvin. Hyvä hän-
täkieppi. Esiintyy erinom. AVO ERI AVK4

FIN-ANSSIN GRANADILLA 50591/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Fin-Anssin Dominanssi 
Eritt. hyväntyyp., keskivahva, neliömäinen narttu. Ihastut-
tava pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä purenta. Voimakas 
kaula. Niukka eturinta. Tasapainoiset kulm. Liikkuu hyväl-
lä askeleella, mutta leveästi edestä. Häntäkiepin pitäisi 
olla parempi. Väri saisi olla puhtaampi. Esiintyy hyvin.
AVO H
FIN-ANSSIN HARANGI 60472/08
i. Fin-Anssin Charmi e. Troppola Farah Diba
Eritt. hyväntyypp., voimakas, neliömäinen narttu. Hyvä 
kallo-osa. Kuono saisi olla täyteläisempi. Tummat silmät. 
Voimakas nenävekki. Lyhyt kaula. Tiivis runko. Niukasti 
kulm. Askel saisi olla pidempi. Liikkuu leveästi edestä. 
Häntäkieppi saisi olla parempi ja väri mustempi. Ei viihdy 
tänään näyttelyssä. AVO H
FIN-ANSSIN HESPERIDI 60473/08
i. Fin-Anssin Charmi e. Troppola Farah Diba 
Eritt. hyväntyyppinen, neliömäinen, voimakasrunkoinen 
narttu. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. Tumma mas-
ki. Alaleuka saisi olla voimakkaampi ja purenta parempi. 
Tyylikäs kaula. Hyvä ylälinja. Tiivis runko. Tasapainoisesti 
kulm. Leveä reisi. Hyvä häntäkieppi. Esiintyy erinom.
AVO H
FINNDANES CODE NAME ROSE 56515/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
Eritt. hyväntyyppinen, voimakasluust. narttu, joka saisi 
olla neliömäisempi. Hyvä pää, jossa voimakkaat rypyt. 
Tummat silmät. Täyteläinen kuono. Pienet korvat. Tasa-
painoiset kulm. Hyvä ylälinja. Pitkä lanneosa. Hyvä hän-
nänkiinnitys ja häntäkieppi. Liikkuu sujuvasti. Esiintyy 
erittäin hyvin. AVO EH
NASTANAKIN DAVDNA 16392/06
i. Nastanakin Beahkka e. Fin-Anssin Dubletti
Erinom. tyyppiä oleva, keskivahva, lähes neliömäinen 
narttu. Kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. Voimakas ala-
leuka. Hyvä purenta. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoi-
set kulm. Hyvä hännän kiinnitys. Häntäkieppi pitäisi olla 
tiiviimpi. Musta väri saisi olla syvempi. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Esiintyy rauhallisesti. AVO EH
NASTANAKIN GAHTERIINNA 11247/08 08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Eliissa 
Erinom. tyyppiä oleva, neliömäinen ja tyylikäs narttu. 
Ihastuttava pää ja ilme. Täyteläinen kuono. Hyvä purenta. 
Voimakas kaula. Hyvä eturinta. Keskivahva luusto. Tiivis 
runko. Riittävä häntäkieppi. liikkuu leveästi edestä, muu-
ten sujuvasti. Esiintyy erinomaisesti. AVO ERI AVK3 SA
NASTANAKIN HILDA 39728/08
i. Nastanakin Filpa e. Troppola Flower By Kenzo
Erinom. tyyppiä oleva, voimakas, neliömäinen narttu. 
Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. Voimakas nenävekki. 
Hyvä purenta. Riittävä eturinta. Hyvä luusto. Hyvin kulm. 
edestä ja takaa. Hyvä häntäkieppi. Liikkuu sujuvasti. Väri 
saisi olla kauttaaltaan puhtaampi. Esiintyy hyvin.
AVO EH
VILWAY’S SHE’S A LADY 15920/09
i. Tangetoppen’s Obelix e. Vilway’s Queen Kathleen
Erinom. tyyppiä oleva, tyylikäs ja voimakas narttu. Sai-
si olla neliömäisempi. Ihastuttava pää ja ilme. Tummat 
silmät. Täyteläinen kuono. Hyvin kaareutuva alaleuka ja 
hyvä purenta. Eritt. hyvin kulm. Voimakas runko. Hieno 
häntäkieppi. Liikkuu hyvin rullaten. Esiintyy erinomaises-
ti. AVO ERI AVK1 SA PN1 VSP SERT CACIB FI MVA
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NARTUT, VALIOLUOKKA
VILWAY’S NICE-LOOKING
i. Helisain Jasper e. Vilway’s Kiki Kathleen 
Erinom. tyyppiä oleva, tyylikäs, ryhdikäs narttu. Erinom. 
pää ja ilme. Suuret, tummat silmät. Erinom. kuono. Hyvä 
purenta. Tyylikäs kaula. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti 
kulm. Voimakas runko. Liikkuu sujuvasti ja hyvällä aske-
leella. Leveä reisi. Hyvä häntäkieppi. Esiintyy erinomai-
sesti. VAL ERI VAK1 SA PN2 VARACA

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL FIN-ANSSIN EI ESITETTY
KENNEL NASTANAKIN EI ESITETTY
KENNEL VILWAY’S
Erittäin tasainen ja laadukas ryhmä erinomaisia mopse-
ja. Kaikilla ihastuttavat päät ja ilmeet, voimakkaat rungot 
ja rodunomaiset liikkeet. Onnittelut kasvattajalle!
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PENTULUOKKA, UROKSET
TROPPOLA ROBERT DE NIRO 21596/10
i. Troppola Hare Krishna e. Troppola Disco Dancer 
Hyväluustoinen urospentu. Hyvä pää, maski + rypyt. Voisi 
olla hieman kookkaammat sieraimet, voimakas nenäpoi-
mu. Vahva kaula. Täyteläinen etuosa. Hyvä runko. Hyvä 
hännän kiinnitys + häntäkieppi. Hyvä kinnerkulma. Liik-
kuu hyvällä sivuaskeleella. PEK2 KP
XERIEX’S DIESEL POWER BOY 23123/10
i. Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Bo
e. Xeriex’s Love Like Wind 
Vahvaluustoinen & -runkoinen urospentu. Hyvä pää, 
maski & ilme. Voimakas nenäpoimu. Vahva kaula. Erin-
omainen eturinta. Hyvä häntäkieppi. Hyvä kinnerkulma. 
Liikkuu hyvin. PEK1 KP ROP-PENTU’

NARTUT, BABY-LUOKKA
CONNECTION RINSESSA MADELEINE 32077/10
i. Puggens Qung Qarl e. Elegance Maiden Gamtos Isdaiga 
Hyvän kokoinen narttupentu, joka on vielä hyvin peh-
meässä kunnossa. Hyvä pään sivuprofiili. Hyvät rypyt & 
maski. Voisi olla hieman suuremmat sieraimet. Täyteläi-
nen runko. Hyvä eturinta. Hieman alas kiinnittynyt häntä. 
Liikkuu hyvällä askeleella. PEK2 KP
FLINTSTYLE EVENING STAR 46328/10
i. Summersweet Man With A Plan
e. Flintstyle Caramel Queen 
Hyvärunkoinen narttupentu, jolla hyvät ääriviivat. Hyvä 
pää, ile, maski & rypyt. Voisi olla kookkaammat sierai-
met. Hyvä kaula, etuosa & runko. Hyvä hännän kiinnitys. 
Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvällä askeleella.
PEK1 KP PN1 VSP-PENTU

7.11.2010 M & M PUPPY-CUP 
Tuomari Unto Timonen

NARTUT, PENTULUOKKA
XERIEX’S DIESEL DREAM 23124/10
i. Tangetoppen’s Vin Diesel Norweg Boy
e. Xeriex’s Love Like Wind
Hyvänkokoinen, tasapainoinen narttupentu. Hyvä pää, 
ilme, maski & rypyt. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta & 
runko. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut taka-
osa. Liikkuu hyvällä askeleella. PEK1 KP PN2



ECKERÖ	  29.-30.9.2012	  
tuom.	  Jens	  Myrman	  
	  
UROKSET:	  
Marquardsen	  Sheridan	  
9	  månader,	  tilltalande	  helhet.	  Utmärkt	  proportioner.	  Bra	  huvud	  och	  uttryck.	  Behöver	  ännu	  växa	  i	  sina	  
öron.	  Vacker	  hals,	  överlinje,	  bakställ.	  Bara	  vinklar	  fram.	  Välk	  för	  åldern.	  Bra	  svans.	  Kort	  bröstben.	  
Ännu	  något	  lång	  päls	  i	  hals	  och	  nacke.	  Rör	  sig	  stabilt	  och	  balancerat	  för	  åldern.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Big	  Beauties	  Zan-Loris	  
18	  månader,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotion.	  Välformat	  huvud	  in	  bra	  uttryck.	  Välburna	  öron.	  
Underkäken	  önskas	  mer	  utvecklad.	  Vacker	  hals	  och	  överlinje.	  Bättre	  kringla	  på	  svansen	  önskas.	  
Tillräckligt	  djup,	  men	  bröstbenet	  alltför	  kort,	  bra	  ben	  och	  tassar.	  Harmoniska	  rörelser	  runtom.	  
NUO	  EH1	  
Tangetoppen’s	  Mysterious	  Ihle	  Grande	  
2	  år.	  utmärkt	  storlek,	  härliga	  propotioner.	  Tilltalande	  huvud.	  Välburna	  öron.	  Vacker	  hals	  och	  överlinje.	  
Härliga	  vinklar	  bak.	  Rak	  i	  sin	  överarm.	  Vällkroppad,	  bra	  svans.	  Effektiva	  och	  spänstiga	  steg	  runtom.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT→FI	  MVA	  CACIB	  ROP	  
Blå	  Mandag’s	  Ultimate	  Uno	  
6,5	  år.	  Rejäl	  hane.	  Utmärkt	  propotioner.	  Bra	  uttryck.	  Välburna	  öron.	  Aningen	  kort	  hals,	  bra	  överlinje.	  
Tillräckligt	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  Vällkroppad.	  Bra	  svans.	  Bra	  ben	  och	  tassar.	  Något	  kort	  bröstben.	  rör	  
sig	  fritt	  runtom.	  
VAL	  ERI3	  
Countling	  Crows	  Dalals	  Dhu	  
3,5	  år,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Huvud	  av	  bra	  storlek	  med	  bra	  propotioner,	  men	  uttrycket	  
förstörs	  av	  de	  alltför	  prominenta	  ögonen.	  Vacker	  hals,	  överlinje	  och	  bakställ.	  Ganska	  bra	  svans.	  
Vällkroppad.	  Tillräckligt	  längd	  på	  bröstbenet.	  Rör	  sig	  väl	  från	  sidan,	  tåtrångt	  bak,	  ok	  framifrån.	  
VAL	  ERI	  
Finndanes	  Inside	  Joke	  
2	  år,	  rejäl	  hane,	  bra	  propotioner.	  Uttrycksfullt	  huvud.	  Framträdande	  nosvinkel.	  Vacker	  hals,	  överlinje,	  
bakställ.	  Ganska	  bra	  svans.	  Utmärkt	  benstomme.	  Vällkroppad.	  Ymnig	  päls.	  Kort	  bröstben.	  Härliga	  
sidosteg,	  bra	  bak,	  något	  ostabil	  fram.	  
VAL	  EH	  
Kingsize	  Fawn	  Brazilian	  Salgado	  
3,5	  år,	  utmärkt	  storlek.	  En	  anings	  aning	  lång.	  Uttrycksfullt	  huvud.	  Prominent	  nosvinkel.	  Bra	  utryck.	  
Välburna	  öron.	  Vacker	  hals,	  överlinje	  och	  benstomme.	  Bra	  ben	  och	  tassar.	  Vällkroppad.	  Tillräckligt	  
bröstben.	  Balanserade	  och	  stabila	  rörelser	  runtom.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  
Puggens	  Wester	  
3	  år,	  utmärkt	  propotioner.	  Uttrycksfullt	  huvud	  med	  bra	  propotioner.	  Välburna	  öron.	  Vacker	  hals,	  
överlinje	  och	  bakställ.	  Bra	  svans.	  Utmärkt	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  Vällkroppad.	  Rör	  sig	  med	  still	  runtom.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CA	  
Tangetoppen’s	  Chubby	  Hubby	  
2,5	  år,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Huvud	  av	  bra	  storlek,	  skulle	  önska	  ett	  mer	  utfyllt	  nosparti.	  
Vacker	  hals,	  överlinje	  och	  bakställ.	  Tillräckligt	  vinklar	  fram.	  Bra	  kropp.	  Tillräckligt	  långd	  på	  
bröstbenet.	  Fria	  rörelser	  runtom.	  
VAL	  ERI4	  
NARTUT:	  
Redvilla’s	  Tasteful	  Tiny	  Fairytale	  
13	  månader,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Feminin	  huvud,	  bra	  uttryck.	  Välburna	  öron.	  Vacker	  hals	  
och	  överlinje.	  Tillräckligt	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  Vällkroppad.	  Kort	  bröstben.	  Bra	  päls.	  Fina	  rörelser	  
runtom.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Pugbully	  Flaming	  Star	  



1,5	  år,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Uttrycksfullt	  huvud	  med	  välburna	  öron.	  Vacker	  hals,	  ganska	  
bra	  överlinje.	  Utmärkt	  vinklar	  bak,	  tillräckligt	  fram.	  Vällkroppad.	  Kort	  bröstben.	  Bra	  svans.	  Tendens	  till	  
hälta	  vänster	  bak,	  annars	  ok.	  
NUO	  EH2	  
Tangetoppen’s	  Baccardi	  Breezer	  
Knappt	  2	  år,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Feminin	  huvud,	  bra	  uttryck,	  önskar	  lite	  mer	  haka.	  
Vacker	  hals	  och	  överlinje.	  Tillräckligt	  vinklar	  frem	  och	  bak.	  Vällkroppad.	  Kort	  bröstben.	  Fina	  och	  
stabila	  rörelser	  runtom.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  CACIB	  
Kingsize	  Fawn	  Brazilian	  Picanha	  
3,5	  år,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Feminin	  uttrycksfullt	  huvud.	  Mörka	  ögon,	  välburna	  öron.	  
Vacker	  hals	  och	  överlinje.	  Tillräckligt	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  Tillräckligt	  djup	  kort	  bröstben.	  Bra	  ben	  och	  
tassar.	  Fina	  rörelser	  runtom.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Pebbles	  Britney	  Spears	  
3	  år,	  utmärkt	  storlek,	  bra	  propotioner.	  Välburna	  öron.	  Ögonen	  önskas	  något	  rundare.	  Lite	  mer	  
markerad	  haka	  skulle	  försköna.	  Vacker	  hals	  och	  överlinje.	  Tillräckligt	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  Tillräckligt	  
kropp,	  kort	  bröstben.	  Stabil	  rörelser	  runtom.	  
AVO	  EH4	  
Qimis	  Qontrovers	  
3	  år,	  utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Feminin	  huvud,	  bra	  uttryck.	  Välburna	  öron.	  Tillräckligt	  hals,	  bra	  
överlinje.	  Tillräckligt	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  Vällkroppad.	  Kort	  bröstben.	  Rör	  sig	  väl	  runtom.	  
AVO	  ERI3	  
Tangetoppen’s	  Sunny	  Copacabana	  
2	  år,	  ”behändig”	  tik.	  Utmärkt	  propotioner.	  Tilltalande	  huvud.	  Bra	  uttryck,	  välburna	  öron.	  Vacker	  hals,	  
bra	  överlinje.	  Något	  lågt	  ansatt	  svans,	  vällkroppad,	  kort	  bröstben.	  Bra	  ben	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  energiskt	  
och	  fritt.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  
Tangetoppen’s	  Wild	  Card	  
POISSA	  
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tuom.	  Annukka	  Paloheimo	  (ei	  pennut)	  
	  
UROKSET:	  
Chubby	  Cheeks	  News	  Maker	  
Kookas,	  hieman	  korkearaajainen.	  Vankka	  luusto.	  Lupaava	  pää.	  Hyvä	  etuosa.	  Hyvä	  kinner	  ja	  käpälät.	  
Hyvä	  liike.	  
JUN	  ERI4	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Hyvin	  neliömäinen,	  voimakaspäinen.	  Jo	  kovin	  leveä	  edestä.	  Kauniit	  silmät.	  Pitkä	  karva.	  Vankka	  runko.	  
Hyvä	  ryhti.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Jesbob	  Corona	  
Hieman	  pitkärunkoinen.	  Riittävä	  luusto.	  Hyvin	  kauniit	  silmät.	  Hieman	  raskaat	  poimut.	  
Takakulmauksia	  saisi	  olla	  enemmän.	  Tässä	  kehitysvaiheessa	  hieman	  takakorkea.	  Etuliike	  saisi	  olla	  
puhtaampaa.	  
JUN	  EH	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Hieman	  pitkä	  karva.	  Hyvät	  silmät.	  Hyvät	  rypyt.	  Hyväasentoiset	  korvat.	  Vahva	  
eturinta	  ja	  runko.	  Hyvin	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  niska	  ja	  ryhti.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  HeJW-12	  HeW-12	  
Marquardsen	  Sheridan	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Vankka	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvä	  runko.	  Häntä	  voisi	  olla	  
korkeammalle	  kiinnittynyt.	  Rodunomaiset	  liikkeet,	  mutta	  vielä	  melko	  löysät.	  	  
JUN	  ERI	  
Moloss	  Graf	  Spee	  
Hieman	  pitkä.	  Vankka	  luusto.	  Lupaava	  pää,	  kauniit	  silmät.	  Melko	  voimakas	  nenävekki.	  Vankka	  runko.	  
Hyvä	  takaosa.	  Häntä	  saisi	  olla	  tiukemmalla	  kiepillä.	  Rodunomaiset	  liikkeet,	  hieman	  jäykkyyttä	  edessä.	  
JUN	  (?)	  
Puggens	  Eyechatcher	  
Hivenen	  pitkä,	  erinomaiset	  raajat.	  Erinomainen	  pää,	  hyvät	  silmät.	  Hyvä	  niska.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
P’zazz	  Pay	  Attention	  
POISSA	  
Strandsmedjans	  Under	  
Hieman	  korkearaajainen.	  Takaosa	  saa	  vahvistua.	  Kauniit	  silmät.	  Hieman	  raskaat	  korvat.	  Riittävä	  
luusto.	  Hyvä	  karva.	  Etuliike	  melko	  leveä.	  
JUN	  EH	  
Troppola	  X	  From	  Outer	  Space	  
POISSA	  
Kingpoint	  Evil	  Twin	  
POISSA	  
Svet	  Zvezdy	  Exclusive	  Effect	  
POISSA	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Hieman	  korkearaajainen	  tässä	  kehitysvaiheessa.	  Hyvä	  karva,	  kauniit	  silmät,	  erinomainen	  otsa,	  
kookkaat	  korvat.	  Hyvä	  etuosa.	  Vankka	  runko.	  Häntä	  voisi	  olla	  hieman	  ylemmäksi	  kiinnittynyt.	  
Erinomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  ryhti.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Jou-Haun	  Brutusbruno	  
Hyvin	  vankkarakenteinen,	  voimakasrunkoinen,	  hieman	  etupainoinen.	  Isot	  silmät,	  hyvä	  otsa,	  hyvä	  
alaleuka.	  Pitkä	  karva.	  Voisi	  olla	  rungoltaan	  tiiviimpi.	  Hyvä	  luusto.	  
AVO	  EH3	  



Pugemon	  Fearless	  Dream	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Rungon	  väritys	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Voimakkaat	  rypyt,	  hyvät	  korvat.	  Hyvä	  luusto.	  
Pitkä	  karva.	  Hyvä	  takaosa.	  Erinomainen	  hännänkiinnitys.	  Esiintyminen	  saisi	  olla	  kontrolloidumpaa.	  
AVO	  ERI2	  
Tangetoppen’s	  Kilkenny	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  hyvä	  ryhti.	  Hieman	  pitkä	  karva.	  Erinomainen	  pää,	  hyvät	  silmät.	  Hyvä	  
eturinta.	  Tiivis	  runko.	  Erinomainen	  hännänkiinnitys.	  Hyvä	  takaosa.	  Erinomaiset	  liikkeet,	  hyvä	  ryhti.	  
Kaunis	  kokonaisuus.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  CACIB	  
Azalea’s	  Joe	  Di	  Maggio	  
Hyvät	  mittasuhteet	  ja	  ryhti.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  voimakas	  nenävekki,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  niska.	  
Hyvä	  takaosa.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  
VAL	  ERI3	  SA	  
Ezetha’s	  Scoobedoo	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  vankka	  luusto.	  Hyvä	  otsa	  ja	  ilme.	  Hyvä	  niska.	  Vankka	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Hyvät	  
liikkeet.	  
VAL	  ERI4	  SA	  
Finndanes	  Inside	  Joke	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Runsaasti	  poimuttunut	  runko.	  Pitkä,	  karhea	  karva.	  Hyvä	  otsa,	  melko	  voimakas	  
nenävekki.	  Vankka	  takaosa.	  Hyvät	  liikkeet.	  
VAL	  EH	  
Hristina	  Kozhaniy	  Nosik	  
POISSA	  
Jrmile	  Bon	  Fler	  Deli’F	  
Kookas,	  hieman	  korkea.	  Kauniit	  silmät,	  hyvä	  otsa.	  Vankka	  etuosa.	  Turhan	  tuhdissa	  kunnossa,	  saa	  
hoikistua.	  Ylipaino	  häiritsee	  liikkeitä.	  
VAL	  EH	  
Kingpoint	  Crab	  Bait	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  vankka	  kokonaisuus.	  Pitkähkö	  karva.	  Hyvä	  koko.	  Kauniit	  silmät.	  Erinomainen	  
takaosa.	  Hyvät	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  niska	  ja	  ryhti.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  VA-‐CA	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Hivenen	  pitkä,	  muuten	  hyvin	  sopusuhtainen.	  Hyvin	  tasapainoinen	  pää.	  Vankka	  luusto.	  Hyvä	  takaosa.	  
Terveet	  liikkeet.	  Hyvä	  ryhti.	  	  
VAL	  ERI	  
Puggens	  Wester	  
Hivenen	  matalaraajainen.	  Hyvin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  Takaosa	  voisi	  olla	  
vankempi.	  Liioiteltu	  takaliike.	  
VAL	  EH	  
Puggens	  Wilfred	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Voimakas	  takaosa.	  Tiivis	  runko.	  Erinomainen	  ilme,	  alaleuka	  saisi	  olla	  leveämpi.	  
Hyvä	  etuosa.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Hyvä	  ryhti.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
Sparvöga’s	  Guess	  Who	  
Pöydällä	  äänekkäästi	  hengittävä.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  etuosa.	  Voisi	  olla	  hieman	  
hoikemmassa	  kunnossa.	  Hyvä	  karva.	  Liike	  saisi	  olla	  tehokkaampaa.	  Koira	  rohisee	  voimakkaasti	  myös	  
liikkeessä.	  Hengitysvaikeuksien	  takia	  EVA.	  
VAL	  EVA	  
Vilway’a	  Tuesday	  Heartbreaker	  
POISSA	  
Xeriex’s	  Erno	  Ensimmäine	  
Upeasti	  liikkuva,	  huippukunnossa	  oleva	  veteraani.	  Voimakas	  ja	  terve	  kokonaisuus.	  Kauniit	  silmät.	  
Melko	  voimakas	  nenäpoimu.	  Hieno	  ryhti.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  HeVW-12	  



NARTUT:	  
Sparvögas	  Next	  Top	  Model	  
Hyvin	  kehittynyt,	  hivenen	  matalaraajainen.	  Hyvä	  otsa.	  Maski	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Riittävä	  luusto.	  
Hyvä	  karva.	  Hyvä	  takaosa.	  Terveet	  liikkeet.	  Hyvä	  ryhti.	  
JUN	  ERI	  
Finndanes	  Next	  Top	  Model	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  ilme.	  Erinomainen	  otsa	  ja	  rypyt.	  Löysät	  huulet.	  Hyvä	  karva.	  Vankka	  runko.	  
Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  ryhti	  ja	  liikkeet.	  
JUN	  ERI	  
Jesbob	  Cressida	  
Melko	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hieman	  takakorkea.	  Niukat	  takakulmaukset.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvät	  korvat.	  
Vahva	  eturinta.	  Hyvä	  karva.	  Hyvä	  liikerata.	  Saa	  hoikistua.	  
JUN	  EH	  
Kingpoint	  Friend	  In	  Need	  
Erinomaiset	  mittasuhteet.	  Hyvin	  feminiininen.	  Kaunis	  ilme.	  Erinomainen	  otsa	  ja	  sen	  poimut.	  Riittävä	  
luusto.	  Hyvä	  karva.	  Häntä	  voisi	  olla	  hieman	  korkeammalle	  asettunut.	  Terveet	  liikkeet.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Jadaos	  
Melko	  kookas,	  hieman	  korkearaajainen.	  Hyvä	  karva.	  Riittävä	  luusto.	  Hyvä	  ilme.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvä	  
niska.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Riittävä	  liikerata.	  
JUN	  EH	  
Strandsmedjans	  Trixie	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  sopiva	  koko.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvä	  otsa	  ja	  rypyt.	  Hyvä	  runko.	  Hyväasentoinen	  
häntä.	  Hyvät	  liikkeet.	  Saisi	  olla	  ryhdikkäämpi.	  
JUN	  ERI	  
Strandsmedjans	  Udda	  
Hieman	  kookas,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Tasapainoinen	  pää.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvä	  luusto	  ja	  niska.	  Tuhdissa	  
kunnossa.	  Hyvä	  takaosa.	  Erinomainen	  karva.	  Saisi	  liikkua	  takaa	  voimakkaammin.	  
JUN	  ERI	  
Strandsmedjans	  Wera	  
Hyvin	  vanttera,	  voimakasrunkoinen.	  Hyvä	  karva.	  Turhan	  ulkonevat	  silmät,	  ilmeestä	  tulee	  vieras.	  
Riittävä	  alaleuka.	  Hyvä	  luusto.	  Vahva	  takaosa.	  Palkintosija	  putoaa	  silmien	  ja	  ilmeen	  takia.	  
JUN	  EH	  
Strandsmedjans	  Vilma	  
Oikea	  vahvuusaste.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Kauniit	  silmät.	  Häntä	  saisi	  olla	  hieman	  
korkeammalle	  kiinnittynyt.	  Terveet	  liikkeet.	  
JUN	  ERI	  
Strandsmedjans	  Yanka	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  sopiva	  vahvuus.	  Hyvä	  ilme.	  Saa	  hieman	  hoikistua.	  Hyvät	  reidet.	  Hyvä	  karva.	  
Liikkuu	  hieman	  vaivalloisesti.	  
JUN	  ERI	  
Tangetoppen’s	  Arising	  Poenix	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Voisi	  olla	  hieman	  hoikempi.	  Hyvä	  karva.	  Tasapainoinen	  pää,	  hyvä	  ilme,	  hieman	  
isot	  korvat.	  Hyvät	  käpälät.	  Erinomaiset	  liikkeet,	  mutta	  lievä	  ylipaino	  häiritsee	  kokonaiskuvaa.	  
JUN	  ERI4	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Välikämmen	  saisi	  olla	  tiiviimpi.	  Vankka	  luusto.	  Erinomainen	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  
Hyvät	  silmät.	  Hyvä	  etuosa.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Erinomaiset	  liikkeet,	  hyvä	  ryhti.	  
JUN	  ERI3	  
Troppola	  What	  A	  Woman	  
Hyvin	  vankka,	  hieman	  pitkä.	  Hieman	  voimakas	  nenävekki.	  Erinomainen	  karva.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvät	  
sivuliikkeet.	  Melko	  leveät	  etuliikkeet.	  
JUN	  ERI	  
Troppola	  When	  I	  Fall	  In	  Love	  



Erinomaiset	  mittasuhteet,	  oikea	  voimakkuusaste.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme.	  Sopiva	  luusto.	  Erinomainen	  
runko	  ja	  kunto.	  Hyvä	  häntä.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Kaunis	  kokonaisuus.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  HeJW-12	  
Xeriex’s	  Just	  Think	  Twice	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Vahva	  luusto.	  Erinomainen	  niska.	  Kaunis	  ilme,	  hyvä	  otsa,	  hieman	  kookkaat	  korvat.	  
Hyvät	  raajat.	  Hieman	  pulleassa	  kunnossa.	  Erinomainen	  karva.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvin.	  
JUN	  ERI	  
Rossmix	  Philippa	  
Vankka,	  terverakenteinen.	  Hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvä	  takaosa.	  Kaunis	  otsa.	  Rodunomaiset	  
liikkeet.	  Hyvä	  häntä.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Bozo	  Gang’s	  Kaikilla	  Mausteilla	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  vankka	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  Kauniit	  silmät.	  Hieman	  raskas	  nenävekki.	  Hyvä	  niska.	  
Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  
NUO	  ERI1	  SA	  	  
Finndanes	  Living	  By	  Faith	  
Hieman	  korkearaajainen	  ja	  hivenen	  takakorkea.	  Kauniit	  silmät,	  hyvä	  otsa	  ja	  otsarypyt,	  hyvä	  alaleuka.	  
Riittävä	  luusto.	  Hieman	  lyhyt	  rintakehä.	  Erinomainen	  karva.	  Takaliike	  hieman	  vaivalloinen.	  
NUO	  ERI4	  
Merenrannan	  Xantara	  
Hivenen	  pitkä,	  riittävä	  luusto.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Kookkaat	  korvat.	  Hyvä	  niska.	  Hyvä	  runko.	  
Polvikulma	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Hyvät	  etuliikkeet.	  Takaliike	  saisi	  olla	  tehokkaampi.	  
NUO	  EH	  
Pugbully	  Flaming	  Star	  
Kovin	  voimakasrunkoinen	  ja	  turhan	  leveä.	  Hyvin	  vankka	  luusto.	  Selkä	  saisi	  olla	  suorempi.	  Kauniit	  
silmät.	  Melko	  raskaat	  vekit.	  Häntä	  saisi	  olla	  hieman	  korkeammalle	  kiinnittynyt.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  
mutta	  ylälinja	  saisi	  olla	  parempi.	  Saa	  hieman	  hoikistua.	  
NUO	  EH	  
P’zazz	  Pricilla	  
Hivenen	  pitkä.	  Kaunis	  ilme,	  tasapainoinen	  pää.	  Hyvä	  niska.	  Hyvä	  rintakehä.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  
häntä.	  Voisi	  olla	  hieman	  hoikempi.	  Hyvät	  liikkeet	  ja	  ryhti.	  
NUO	  ERI3	  SA	  
Svet	  Zvezdy	  Zakira	  Fortuna	  
POISSA	  
Sparvögas	  Limelight	  O’h	  Pug	  Line	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  sopiva	  vahvuus.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  niska.	  Hyvä	  
karva.	  Hyvä	  runko.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  
Hieman	  matala,	  vankka	  runko.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Kauniit	  silmät.	  Melko	  voimakas	  nenävekki.	  Otsa	  
saisi	  olla	  korostuneempi.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI3	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Melko	  kookas,	  hieman	  korkearaajainen.	  Rungon	  väri	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Kauniit	  silmät.	  Riittävä	  
luusto.	  Karva	  ei	  parhaassa	  kunnossa.	  Saa	  hieman	  hoikistua.	  Liikerata	  ei	  tänään	  puhdas	  vaan	  ontuu	  
hieman	  takaa.	  Liikkeiden	  takia	  EVA.	  
AVO	  EVA	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
Hyvät	  miittasuhteet.	  Hyvä	  otsa,	  hyvät	  silmät.	  Riittävä	  luusto,	  vankka	  runko.	  Takakulmaukset	  saisivat	  
olla	  voimakkaammat.	  Rohisee	  pöydällä,	  erinomaiset	  liikkeet,	  rohisee	  myös	  liikkeiden	  tarkastelun	  
jälkeen	  samalla	  tavalla	  kuin	  pöydällä.	  Hengitysrohinan	  takia	  EVA.	  
AVO	  EVA	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  



Melko	  kookas,	  voimakasrunkoinen.	  Hyvä	  otsa,	  isot	  silmät.	  Sopiva	  luusto.	  Erinomainen	  karva.	  Riittävät	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  kunto.	  Hieman	  jäykät	  etuliikkeet.	  Hyvä	  ryhti.	  
AVO	  ERI4	  
Jou-Haun	  Serafiina	  
Hieman	  pitkä	  ja	  hieman	  matalaraajainen.	  Voimakas	  runko.	  Vankka	  luusto.	  Kauniit	  silmät,	  hyvä	  otsa.	  
Melko	  voimakas	  nenävekki.	  Hyvä	  takaosa,	  mutta	  lihaskunto	  voisi	  olla	  parempi.	  Melko	  hyvä	  karva.	  
Terveet	  liikkeet.	  
AVO	  ERI	  
Jou-Haun	  Sindy	  
Hivenen	  pitkä.	  Voisi	  olla	  asteen	  vankempi.	  Melko	  ulkonevat	  silmät.	  Hyvä	  karva.	  Hyvin	  kulmautunut	  
takaosa.	  Saisi	  liikkua	  tehokkaammin.	  
AVO	  EH	  
Strandsmedjans	  Meyla	  
Sopusuhtainen	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  pitkä	  runko.	  Erinomainen	  karva.	  Takakulmauksia	  
saisi	  olla	  hieman	  enemmän.	  Terveet	  liikkeet.	  
AVO	  ERI	  
Tangetoppen’s	  Sunny	  Copacabana	  
Hyvin	  vankkarunkoinen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  luusto	  ja	  takaosa.	  Hyvä	  pää,	  kauniit	  silmät.	  
Hyvä	  niska.	  Erinomainen	  karva.	  Reidet	  voisivat	  olla	  paremmassa	  lihaskunnossa.	  Terveet	  liikkeet.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Puggens	  Wilma	  Ros	  Mix	  
Multum	  in	  parvo.	  Tasapainoinen	  pää.	  Erinomainen	  takaosa.	  Erinomainen	  hännänkiinnitys.	  
Rodunomaiset	  liikkeet.	  
VAL	  ERI3	  SA	  
Moliss	  Love	  At	  First	  Glow	  
Hieman	  raskasrunkoinen.	  Eturaajat	  voisivat	  olla	  hieman	  suoremmat	  ja	  vankemmat.	  Hyvä	  otsa.	  Kauniit	  
silmät.	  Hyvä	  karva.	  Hieman	  raskas	  soutuiset	  liikkeet.	  
VAL	  ERI	  
Quartz-Amor’s	  Bassi	  Katlafell	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kunto.	  Hyvä	  niska.	  Kaunis	  otsa.	  Hyvä	  takaosa.	  
VAL	  ERI	  
Strandsmedjans	  Nova	  
Hyvin	  sopusuhtainen,	  vankka.	  Kaunis	  ilme.	  Hieman	  voimakas	  nenävekki.	  Terveet	  liikkeet.	  
VAL	  ERI	  
Tangetoppen’s	  Hot	  And	  Spicy	  
Erinomainen	  kokonaisuus.	  Multum	  in	  parvo.	  Erinomainen	  ilme.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Hyvät	  
sivuliikkeet,	  mutta	  voisi	  rullata	  enemmän.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Tangetoppen’s	  Unbreakabl’	  News	  
Vanttera.	  Hyvin	  kaunisilmeinen.	  Multum	  in	  parvo.	  Kaunis	  niska.	  Erinomainen	  karva.	  Hyvä	  takaosa.	  
Erinomaiset,	  rodunomaiset	  liikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  CACIB	  VSP	  HeW-12	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  sopiva	  voimakkuusaste.	  Hyvät	  otsarypyt,	  kauniit	  silmät.	  Hieman	  kookkaat	  korvat.	  
Hyvä	  karva.	  Hyvä	  runko.	  Vahva	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvin.	  
VAL	  ERI4	  SA	  
Jou-Haun	  Viivi	  
Hyväkuntoinen,	  hyvin	  liikkuva.	  Melko	  kookas.	  Erinomaiset	  mittasuhteet.	  Hyvä	  karva.	  Isot	  silmät.	  Hyvä	  
niska.	  Hyvä	  takaosa.	  Häntä	  saisi	  olla	  tiukemmalla	  kiepillä.	  
VET	  ERI1	  VSP-‐vet	  HeVW-12	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Jou-Haun	  
Korkealuokkainen	  ryhmä.	  Hieman	  pitkärunkoisia	  ja	  eri	  kehitysvaiheessa	  olevia.	  Kaikilla	  kauniit	  ilmeet,	  
terveet	  liikkeet.	  Onnittelut	  kasvattajalle!	  



KASV2	  KP	  
Strandsmedjans	  
Hyvin	  kaunis	  ryhmä.	  Kauniit	  ilmeet,	  terveet	  rakenteet.	  Hyvät	  liikkeet.	  Onnittelut	  kasvattajalle!	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



HELSINKI	  31.8.2013	  
tuom.	  Zidy	  Munsterhielm-Ehnberg	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Finndanes	  Personal	  Trainer	  
6kk,	  hieman	  raskas.	  Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hyvä	  pää.	  Turhan	  paljon	  poimuja.	  Hyvät	  silmät.	  Hyvä	  
purenta.	  Hyvät	  korvat.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Erinomainen	  häntä.	  Hyvä	  karva	  &	  väri.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Esitetään	  tänään	  turhan	  tukevassa	  kunnossa.	  
PEN1	  
	  



HELSINKI,	  KAIVOPUISTO	  25.8.2013	  
tuom.	  Rune	  Fagerström	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Alaun	  Carlin	  Carpe	  Diem	  Antonio	  
7kk,	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Ikäisekseen	  riittävä	  pää,	  jonka	  tulee	  vielä	  kehittyä,	  
vielä	  kapeutta	  kallossa.	  Saisi	  kantaa	  vasenta	  korvaa	  paremmin.	  Tummat,	  hieman	  pienet	  silmät.	  
Voimakas	  nenävekki.	  Riittävä	  alaleuka.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Voimakas	  runko.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Sopiva	  luusto.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  häntä,	  jonka	  tulisi	  kantaa	  paremmin.	  Väri	  
ja	  karva	  ok.	  Pitkä	  lanneosa.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta.	  Tarvitsee	  kehätottumusta.	  
PEN1	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Analpg	  Ci	  Strictly	  Bisiness	  
8kk,	  erinomainen	  koko.	  Hyvin	  tarmokkaasti	  liikkuva	  nuori	  neiti.	  Näyttävä	  kokonaisuus.	  Saisi	  olla	  
hieman	  lyhyempi	  lanneosastaan.	  Hyvin	  sievä	  pää,	  jonka	  tulee	  vielä	  kasvattaa	  kokoa.	  Hyvinasettuneet	  
korvat.	  Hyvät	  silmät.	  Sopivat	  rypyt	  otsassa.	  Hyvä	  alaleuka.	  Maskin	  tulee	  vielä	  kirkastua.	  Sopiva	  
nenävekki.	  Erinomainen	  kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Voimakas	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Leveä	  reisi.	  Erinomainen	  luusto,	  hyvät	  käpälät.	  Hyvin	  kiinnittynyt	  häntä.	  Ihastuttava	  luonne.	  Liikkuu	  
erinomaisella	  askeleella.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Ziggy’s	  She’s	  Got	  The	  Power	  
7kk,	  erittäin	  hyvänkokoinen	  ja	  –tyyppinen	  narttu.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvin	  kaunis	  kehys,	  
jonka	  runko	  tulee	  vielä	  täyttyä.	  Erinomainen	  pää.	  Kaunis	  ilme.	  Oikea	  pään	  profiili.	  Hyvä	  määrä	  ryppyjä.	  
Hyvät	  silmät.	  Erinomaiset,	  kauniit	  silmät.	  Hyvä	  nenävekki.	  Hyvät	  korvat.	  Erinomainen	  kaula.	  Ylälinjan	  
tulee	  vielä	  vahvistua,	  riittävät	  takakulmaukset.	  Erinomainen	  luusto.	  Hyvä	  väri	  ja	  karva.	  Hieman	  
alaskiinnittynyt	  häntä.	  Tyypilliset	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
PEN2	  KP	  
UROKSET:	  
Jessygaff	  King	  Milo	  
11kk,	  erittäin	  hyvänkokoinen,	  erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  sukupuolileima,	  hyvänkokoinen	  
pää,	  hyvä	  kuono-‐osan	  leveys.	  Hyvät	  sieraimet.	  Sopiva	  nenävekki.	  Hyvänkokoiset,	  hieman	  vaaleat	  
silmät.	  Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Sopiva	  määrä	  otsaryppyjä.	  Erinomainen	  kaula,	  hyvä	  eturinta.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  runko.	  Hyvä	  suora	  ylälinja,	  hyvä	  luusto.	  Käyttää	  
kintereitään	  hyvin	  liikkeessä.	  Häntä	  ja	  karva	  ok.	  Erinomainen	  liikkuja.	  Miellyttävä	  luonne.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  	  
Los	  Chatos	  Del	  Norte	  Face	  To	  Face	  
POISSA	  
Kingpoint	  Fair	  and	  Square	  
20kk,	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  uros.	  Erinomainen	  tyyppi	  ja	  malli.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  
Hyvänmallinen	  pää,	  oikea	  pään	  profiili.	  Hyvä	  kuono-‐osan	  vahvuus.	  Sopiva	  nenävekki	  ja	  otsarypyt.	  
Hyvät	  silmät.	  Hyvät	  korvat.	  Hyvä	  maski.	  Hyvä	  niskan	  kaari.	  Voimakas	  rintakehä,	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  matala	  kinner,	  jota	  käyttää	  hyvin	  liikkeessä.	  Häntä	  ok.	  Vahva	  luusto.	  
Erinomainen	  askelpituus.	  Nuori	  voimakas	  uros,	  joka	  ei	  saa	  tulla	  raskaammaksi.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
1,5v,	  erittäin	  hyvänmallinen	  uros,	  jolla	  oikea	  raajakorkeus.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet,	  hyvä	  
sukupuolileima.	  Hyvä	  pään	  koko	  ja	  malli.	  Oikea	  pään	  profiili.	  Hyvät	  isot	  silmät,	  jotka	  voisivat	  olla	  
tummemmat.	  Hyvä	  alaleuka.	  Sopiva	  nenävekki	  ja	  otsarypyt.	  Hyvät	  pienet	  korvat.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  
niskan	  kaari.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  kaltevampi.	  Sopiva	  runko,	  riittävät	  takakulmaukset.	  Häntä	  
ja	  karva	  ok.	  Hyvin	  tyypilliset	  liikkeet.	  Hyvin	  esitetty.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
22kk,	  erinomainen	  koko,	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvin	  tasapainoisesti	  kulmautunut	  uros.	  Hyvä	  
sukupuolileima.	  Voimakas	  hyvänmallinen	  pää.	  Tummat	  silmät,	  hyvä	  alaleuan	  leveys.	  Erinomaiset	  



pienet	  korvat.	  Sopiva	  määrä	  ryppyjä	  päässä.	  Hyvä	  kaula,	  hyvä	  eturinta,	  voimakas	  runko.	  Hieman	  
alaskinnittynyt	  häntä.	  Hyvä	  matala	  kinner.	  Erinomainen	  luusto.	  Riittävä	  häntäkieppi.	  Tasapainoiset	  
liikkeet.	  Väri	  ok.	  Miellyttävä	  käytös.	  
NUO	  ERI3	  
Millimarin	  Komia-Kulkuri	  
19kk,	  erinomainen	  koko,	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Voimakas,	  erittäin	  hyvänmallinen	  pää.	  Hyvät	  
kookkaat	  silmät.	  Oikea	  alaleuan	  vahvuus.	  Runsaat	  otsarypyt,	  sopiva	  nenävekki,	  avoimet	  sieraimet.	  
Hyvä	  ilme.	  Korvat	  ok.	  Riittävä	  kaula.	  Tasapainoiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Ikäisekseen	  riittävä	  
runko,	  vielä	  köyristää	  selkää	  seistessä,	  mutta	  liikkeessä	  parempi.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  häntä.	  
Erinomainen	  luusto.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Hyvä	  kehys,	  joka	  tarvitsee	  vielä	  aikaa.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hyvä	  
karva.	  
NUO	  ERI4	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
2v	  8kk,	  kookas	  uros,	  jolla	  erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  kallon	  
voimakkuus.	  Hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Melko	  voimakas	  nenävekki.	  Riittävä	  alaleuan	  vahvuus.	  Lyhyt	  
kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  runko.	  Alaskinnittynyt	  häntä,	  riittävä	  häntäkieppi.	  Riittävät	  
takakulmaukset,	  mutta	  reisi	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Voimakas	  luusto.	  Hyvät	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Liikkuu	  erittäin	  hyvällä	  askelpituudella.	  Miellyttävä	  käytös.	  
AVO	  ERI3	  
Moby-Doo	  Irmile	  Ingvar	  Kubasson	  
3,5v,	  hyvänkokoinen	  voimakas	  uros,	  jolla	  erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pään	  koko,	  hyvä	  
kuono-‐osa.	  Voimakas	  nenävekki.	  Hyvät	  tummat	  silmät.	  Kallo	  voisi	  olla	  hieman	  leveämpi,	  hyvät	  korvat,	  
kaunis	  ilme.	  Hyvä	  kaula,	  riittävä	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  runko,	  
hieman	  alaskiinnittynyt	  häntä,	  riittävä	  häntäkieppi.	  Takaosa	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Sopiva	  luusto,	  hyvät	  
raajat,	  käpälät.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvällä	  askelpituudella	  takana.	  Hyvä	  väri.	  
AVO	  ERI2	  
Vipervuoren	  Eppu	  Normaali	  
5v,	  kookas.	  Erittäin	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet,	  mutta	  koon	  ylärajoilla.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  
Hyvänmallinen	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvät	  silmät.	  Sopiva	  määrä	  ryppyjä	  otsassa.	  Hyvät	  korvat.	  Maski	  saisi	  olla	  
tummempi.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvä	  runko.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Hyvä	  matala	  kinner.	  Voimakas	  luusto.	  
Häntä	  saisi	  kiertyä	  paremmin.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  
AVO	  ERI1	  
NARTUT:	  
Millimarin	  Lotta-Liinukka	  
19kk,	  kookas.	  Turhan	  tukevassa	  kunnossa	  esitetty	  tänään.	  Vomakas,	  mutta	  feminiininen	  pää.	  Hyvä	  
alaleuan	  leveys,	  hyvä	  otsapenger,	  hyvät	  otsarypyt.	  Kookkaat,	  hieman	  vaaleat	  silmät.	  Erinomaiset	  
korvat.	  Riittävä	  kaula,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Selän	  tulee	  vahvistua,	  sopiva	  luusto.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  
Riittävät	  takakulmaukset.	  Löysät	  kintereet.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  maski.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hyvä	  
narttu,	  joka	  tarvitsee	  saada	  tiukempaa	  kuntoa.	  
NUO	  EH3	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
23kk,	  erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  narttu.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvät	  nartun	  mittasuhteet,	  
kaunis	  pään	  profiili,	  erinomaiset	  silmät	  ja	  korvat.	  Alaleuka	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Hyvät	  otsarypyt	  ja	  
nenävekki	  ja	  korvat.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  häntä	  ja	  häntäkieppi.	  Kauniisti	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  
matala	  kinner,	  erinomainen	  luusto.	  Liikkuu	  hyvin.	  Taitavasti	  esitetty.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
20kk,	  hyvin	  kaunis	  kokonaisuus,	  hyvä	  sukupuolileima.	  Saisi	  olla	  hieman	  lyhyempi	  lanneosa.	  Hyvä	  
raajakorkeus.	  Hyvänmallinen	  pää,	  jonka	  tulee	  vielä	  kehittyä.	  Erinomainen	  alaleuka.	  Hyvä	  kirsu.	  Kauniit	  
silmät.	  Hyvät	  korvat.	  Erinomainen	  kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Voimakas	  runko.	  Sopiva	  luusto.	  Voimakkaat	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Maski	  saisi	  olla	  selvempi.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Hyvin	  
esitetty.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Alaunt	  Carlin	  Oop’s	  Opera	  Magic	  



3,5v,	  musta.	  Erinomainen	  koko.	  Kaunis	  hyvänmallinen	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Hyvät	  tummat	  silmät.	  Hyvä	  
alaleuka.	  Sopiva	  määrä	  ryppyjä	  otsassa.	  Hyvät	  korvat.	  Riittävä	  kaula,	  löysyyttä	  kyynärpäissä.	  Vahva	  
tilava	  runko.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Kokoon	  sopiva	  luusto.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  häntäkieppi,	  
jossa	  hyvä	  kierre.	  Hyvä	  väri.	  Esitetään	  tukevassa	  kunnossa	  tänään.	  
AVO	  EH4	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
2,5v,	  erinomainen	  koko.	  Hieman	  pikä	  lanneosa,	  muuten	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  alaleuka.	  
Kauniit	  hyvänmalliset	  silmät,	  erinomaiset	  korvat,	  hyvät	  otsarypyt	  ja	  nenävekki.	  Erinomainen	  kaula.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  matala	  kinner.	  Häntä	  saisi	  olla	  tiiviimpi.	  Sopiva	  
luusto,	  erinomaiset	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI3	  
Kingpoint	  Break	  The	  Bank	  
3v,	  erinomaiset	  mittasuhteet,	  oikea	  raajakorkeus.	  Hyvin	  kaunis	  profiili	  seistessä.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  
Hyvänkokoinen	  ja	  –mallinen	  pää.	  Hyvä	  alaleuan	  leveys.	  Tummat,	  oikean	  malliset	  silmät.	  Hyvät	  korvat.	  
Hyvä	  maski	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Sopiva	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  
Hännänkiinnitys	  ok,	  mutta	  kieppi	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  karva	  ja	  väri.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Millimarin	  Kaneli-Kaunotar	  
Erinomainen	  koko,	  voimakasrakenteinen	  narttu,	  joka	  ei	  oikein	  viihdy	  tänään	  kehässä.	  Erittäin	  
hyvänmallinen	  pää.	  Hyvä	  kallon	  pyöreys,	  hyvät	  silmät,	  erinomainen	  alaleuka,	  hyvä	  kaula.	  Eturaajat	  
tulisi	  olla	  suoremmat.	  Voimakas	  runko.	  Lyhyt	  luisu	  lantio.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  maski	  ja	  karva.	  Liikkuu	  
löysästi	  edestä,	  sivulta	  ok.	  Pudotttaa	  häntäänsä,	  tarvitsee	  tottumusta.	  
AVO	  EH	  
Troppola	  Twinkle	  Little	  Star	  
2v,	  erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen	  narttu,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  feminiininen	  kokonaisuus.	  
Kaunis	  hyvänmallinen	  pää.	  Erinomaiset	  ruskeat	  silmät.	  Hyvä	  nenävekki	  ja	  otsarypyt.	  Hieman	  isot	  
korvat.	  Hyvä	  kaula.	  Tasapainoiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Riittävä	  runko.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  
Erinomainen	  luusto	  kokoon	  nähden.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  
Laadukas	  narttu,	  joka	  tarvitsee	  harjoittelua	  pöydällä.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
8,5v,	  erinomaisessa	  kunnossa	  oleva	  narttu,	  esiintyy	  hienolla	  temperamentilla.	  Erinomaiset	  rungon	  
mittasuhteet,	  hyvin	  tasapainoisesti	  rakentunut.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Hyvät,	  isot,	  tummat	  silmät.	  Hyvä	  
alaleuka.	  Kaunis	  pään	  profiili.	  Mustat,	  hieman	  isot	  korvat.	  Kaula	  liittyy	  hyvin	  lapoihin.	  Hyvä	  runko.	  
Hyvä	  leveä	  reisi.	  Hyvä	  luusto.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  Hyvä	  karva	  ja	  häntä.	  Ihastuttava	  
veteraani.	  
VET	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  ROP-‐vet	  	  
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Kaikkien	  koirien	  kohdalla	  rasti	  kohdassa”rodunom.	  lähestyttäessä”.	  	  

	  

Tuomari:	  Tatiana	  Urek,	  Slovenia	  

	  Nartut	  pentuluokka	  

	  

Xeriex	  Just	  Think	  Twice	  	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  overall	  expression.	  Excellent	  eyes	  and	  earsetting.	  Correct	  bite,	  Strong,	  	  clean	  neck.	  
Excellent	  topline	  and	  tailset.	  Exc.	  depth	  of	  chest.	  Exc.	  short	  body.	  Correct	  angulations.	  Exc.	  coat	  quality	  and	  
color.	  Black	  nails.	  Typical	  movmement.	  Very	  promising.	  	  

PEN	  1	  KP	  ROP-‐oentu	  

	  

Urokset	  junioriluokka	  

Metsämansikan	  Benjamin	  

Correct	  type.	  Excellent	  black	  colour.	  Beautiful	  head.	  Excellent	  earset.	  Correct	  bite.	  Strong,	  clean	  neck.	  
Correct	  topline	  and	  tailset.	  Good	  septh	  of	  chest.	  Short	  body.	  Correct	  bite.	  Typical	  movement.	  	  

JUN	  ERI1	  SA	  

	  

Lonely	  Rider’s	  Miracle	  Mighty	  Thor	  

Correct	  head.	  Correct	  bite.	  Excellent	  earsetting.	  Good	  lenght	  of	  the	  neck	  with	  a	  lot	  of	  ??	  A	  bit	  roached	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Long	  in	  loin.	  Correct	  angulations.	  Too	  much	  skin	  over	  the	  
body.	  Good	  coat	  quality.	  Correct	  movement.	  Very	  nicely	  presented.	  

JUN	  EH3	  

	  

Lonely	  Rider’s	  Miracle	  Man	  In	  Black	  

Good	  size.	  Corect	  head.	  Lower	  earsetting.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck	  with	  dewlops.	  Correct	  topline	  and	  
tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest	  and	  lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Correct	  
movement.	  

JUN	  ERI2	  SA	  

	  

Urokset	  nuortenluokka	  

	  

Achterhalen	  Zwarte	  Q-‐Boom	  



Too	  strong	  head.	  Correct	  earset.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck	  with	  dewlops??	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  Good	  
depth	  of	  chest.	  Long	  in	  body.	  Short	  on	  legs.	  Good	  coat	  quality.	  Correct	  angulations.	  Nice	  movement	  behind.	  

NUO	  EH2	  

	  

Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  

Good	  size,	  excellent	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  The	  skin	  over	  the	  top	  of	  the	  nose	  is	  too	  much.	  Good	  
depth	  of	  the	  chest.	  Short,	  compact	  body,	  correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Correct	  movement.	  

NUO	  ERI1	  SA	  PU3	  SERT	  

	  

Urokset	  avoin	  luokka	  

Acterhalen	  Hazelaar	  

Excellent	  size.	  Very	  nice	  head.	  Correct	  bite.	  Good	  lenght	  of	  the	  neck.	  Excellent	  topline,	  tailset.	  Good	  depth	  
of	  the	  chest.	  Short,	  strong	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Pastern	  is	  turned	  in.	  	  

AVO	  ERI1	  SA	  PU4	  VASERT	  

	  

Chubby	  Cheeks	  Zorro	  	  

Good	  size.	  Correct	  head.	  Closed/tight	  nostrils.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck	  with	  dewlops.	  Roached	  topline.	  
Correct	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Short	  body.	  Correct	  angulations.	  Pasterns	  turned	  in.	  	  

AVO	  EH	  

	  

Merenrannan	  Wilhelm	  Tell	  

Good	  size.	  Very	  nice	  overall	  expression.	  Correct	  head.	  Skin	  almost	  over	  the	  nose.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  
Correct	  topline	  and	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Good	  coat	  quality.	  Good	  angulations.	  Correct	  
movements.	  	  

AVO	  ERI3	  

	  

Strandsmedjan’s	  Valentino	  

Very	  nice	  black	  boy.	  Excellent	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck	  with	  dewlops.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  
Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Short	  body.	  Correct	  angulations.	  Correct	  movement.	  	  

AVO	  ERI2	  SA	  

	  

Troppola	  Robert	  De	  Niro	  	  

Correct	  type.	  Beautiful	  Head.	  Excellent	  ears.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  Good	  
lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality	  and	  color.	  Correct	  movement.	  



AVO	  ERI4	  

	  

Urokset	  valioluokka	  

	  

Azaleah’s	  	  Joe	  De	  Maggia	  

POISSA	  

	  

Kingpoint	  Crab	  Bait	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  head.	  Excellent	  earsetting.	  Correct	  type.	  Strong	  neck	  with	  dewlops.	  Exc.	  topline	  
and	  tailset.	  Developed	  forechest.	  Short,	  cmpact	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Excellent	  
movement.	  	  

VAL	  ERI1	  SA	  PU1	  VSP	  	  

	  

Troppola	  Nicolas	  Cage	  	  

Strong	  male.	  Correct	  head.	  Correct	  earset.	  Very	  prominent	  eyes.	  Skin	  over	  the	  nose.	  Correct	  bite.	  Strong	  
neck	  with	  dewlops.	  Topline	  should	  be	  straighter.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  
quality.	  Correct	  movement.	  	  

VAL	  ERI3	  SA	  	  

	  

Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  Too	  much	  skin	  over	  the	  
body.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Good	  lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Soft	  
pasterns.	  	  

VAL	  ERI2	  SA	  PU2	  	  

	  

Nartut	  junioriluokka	  

Kingpoint	  Waka	  Waka	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline.	  Low	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  
chest.	  Short	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Soft	  pastern.	  Good	  movement.	  	  

JUN	  ERI4	  SA	  

	  

Lonely	  Rider’s	  First	  Miracle	  

Good	  size.	  Correct	  earset.	  Correct	  bite.	  Narrow	  lower	  jaw.	  Good	  lenght	  of	  the	  neck.	  Correct	  topline.	  Correct	  
tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest,	  long	  in	  loin.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Pasterns	  inside	  turned.	  	  



JUN	  EH	  

	  

Lonely	  Rider’s	  Miracle	  Top	  Maker	  

Good	  size.	  Exclellent	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  
Long	  in	  loin	  part.	  Correct	  agnulations.	  Good	  coat	  quality.	  Very	  nicely	  presented.	  Good	  movement.	  	  

JUN	  ERI	  

	  

Merenrannan	  Xantara	  

Excellent	  type.	  Correct	  body.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  head.	  Strong,	  clean	  neck.	  Excellent	  topline	  and	  ??.	  
Good	  depth	  of	  chest.	  Exc.	  lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  angluations.	  Excellent	  coat	  quality.	  Correct	  
movement.	  	  

JUN	  ERI1	  SA	  

	  

Sprogu	  Bright	  Brighet	  

Nice	  type.	  Correct	  head.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  Good	  lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  
angulation.	  Good	  coat	  quality.	  Very	  wide	  movement	  behind.	  	  

JUN	  ERI	  

	  

Strandsmedjan’s	  Vilma	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  head.	  correct	  bite,	  strong	  head.	  Excellent	  topline,	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  
Strong,	  strong	  body.	  Correct	  angulations.	  Very	  nice	  temperament.	  Correct	  movement.	  

JUN	  ERI2	  SA	  	  

	  

Troppola	  Velvet	  Morning	  

Good	  size.	  Correct	  head	  and	  bite.	  Strong	  neck	  with	  dewlops.	  Short	  strong	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  
coat	  quality.	  Correct	  movement.	  	  

JUN	  ERI	  

	  

Troppola	  When	  I	  Fall	  In	  Love	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  head.	  Good	  topline	  and	  tailset	  and	  depth	  of	  the	  chest.	  Short,	  compact	  body.	  
Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Correct	  movement.	  	  

JUN	  ERI3	  SA	  

	  

Nartut	  nuortenluokka	  



	  

Darikar	  Veni	  Vidi	  Vici	  	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Excellent	  topline	  and	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  
chest.	  Exc.	  lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  angulation.	  Good	  coat	  quality.	  Excellent	  movement.	  	  

NUO	  ERI1	  SA	  PN3	  VASERT	  	  

	  

Jou-‐Haun	  Serafina	  	  

Good	  sixe.	  Nice	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck	  with	  devlops.	  Correct	  topline	  and	  tail.	  Good	  depth	  of	  the	  
chest.	  A	  bit	  ??	  in	  the	  loin	  part.	  Correct	  angulations.	  Exc.	  coat	  quality.	  Correct	  movement.	  	  

NUO	  ERI3	  SA	  

	  

Kingpoint	  Dressed	  To	  The	  Nines	  

Correct	  type.	  Beautiful	  head.	  Correct	  earsetting.	  Correct	  bite.	  Good	  lenght	  of	  the	  neck.	  Correct	  topline	  and	  
tailset.	  Excellent	  short	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Excellent	  movements.	  

NUO	  ERI2	  SA	  PN4	  

	  

Xeriex	  Queen	  La	  Tifa	  	  

Good	  type.	  Correct	  head.	  Closed	  nostrils.	  Correct	  bite.	  Good	  lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  
Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Correct	  angulations.	  Wide	  movement.	  	  

NUO	  ERI4	  	  

	  

Nartut	  avoin	  luokka	  	  

Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  

Correct	  size.	  Correct	  head.	  Wrinkles	  over	  the	  nose.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  
Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Long	  in	  loin.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality	  but	  needs	  more	  uniform	  
colour.	  Correct	  movements.	  

AVO	  ERI2	  

Kingpoint	  Break	  The	  Bank	  

POISSA	  

	  

Strandsmedjan’s	  Nova	  	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  neck.	  Excellent	  earset.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Excellent	  topline	  and	  tai.	  Good	  
depth	  of	  the	  chest.	  Short,	  compact	  body.	  Correct	  angulations.	  Exc.	  coat	  colour.	  Very	  temperamentic.	  
Perfect	  mover.	  	  



AVO	  ERI1	  SA	  PN1	  ROP	  SERT	  

	  

Nartut	  valioluokka	  

Vilway's	  Unbeatable	  Rose	  

Excellent	  type.	  Beautiful	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  
chest.	  Excellent	  short	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Excellent	  movement.	  

VAL	  ERI1	  SA	  Pn2	  

	  

Jou-‐Haun	  Josefina	  	  

Good	  size.	  Correct	  head.	  Skin	  over	  the	  nose.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck	  with	  dewlops.	  Correct	  topline	  and	  
tailsetting.	  Good	  lenght	  of	  the	  body.	  Correct	  angulations.	  Good	  coat	  quality.	  Correct	  movement.	  	  

VAL	  ERI3	  SA	  

	  

Jou-‐Haun	  Justiina	  

Excellent	  sixe.	  Correct	  type.	  Very	  nice.	  Head.	  Skin	  over	  the	  nose.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  
and	  tailset.	  Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Short,	  compact	  body.	  Good	  coat	  quality.	  Straight	  movement	  in	  front.	  	  

VAL	  ERI2	  SA	  	  

	  

Nartut	  veteraaniluokka	  

Jou-‐Haun	  Viivi	  

9	  years	  old,	  still	  in	  excellent	  conditon.	  Typical	  head.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  
Good	  depth	  of	  the	  chest.	  Short	  body.	  Correct	  angulations.	  Correct	  movement.	  	  

VET	  ERI1	  SA	  ROP	  VET	  

	  

Troppola	  Zeta	  Jones	  

Almost	  9	  years	  old.	  Good	  size.	  Nice	  head.	  Correct	  bite.	  Short	  neck	  with	  dewlops.	  Correct	  topline	  and	  tailset.	  
Good	  depth	  of	  the	  chest	  and	  the	  lenght	  of	  the	  body.	  Good	  coat	  quality.	  Heavier	  movement	  behind.	  	  

VET	  ERI2	  SA	  

	  

Kasvattajaluokka	  

Jou-‐Haun	  	  

Excellent	  type.	  Typical	  heads.	  Excellent	  expressions.	  Good	  coat	  quality	  and	  and	  colour.	  All	  moving	  typically.	  
Congratulations	  for	  the	  breeder.	  



KASV	  1	  KP	  ROP	  KASV	  	  

	  



HELSINKI	  10.11.2013	  
tuom.	  Leni	  Finne	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Suzi-Dog’s	  Nigtwish	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Hieman	  kapea	  kuono-‐osa.	  Melko	  kookkaat	  korvat.	  Hyvä	  eturinta	  
ja	  etukulmaukset.	  Esitetään	  aivan	  liian	  lihavassa	  kunnossa.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Melko	  alas	  
kiinnittynyt	  häntä,	  jossa	  riittävä	  kieppi.	  Oikea	  askelpituus.	  Ylipaino	  näkyy	  liikkeessä.	  
PEN1	  
PENTULUOKKA	  ,	  NARTUT:	  
Blomlane’s	  Rose	  Romance	  
Ok	  mittasuhteet.	  Luusto	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi.	  Hieman	  kevyt	  kuono-‐osa,	  hyvät	  rypyt.	  Oikea-‐
asentoiset	  korvat.	  Eturinta	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Aavistuksen	  
tuhdissa	  kunnossa.	  Hieman	  ylöskiinnittynyt	  häntä,	  jossa	  riittävä	  kieppi.	  Riittävä	  askelpituus.	  Selkä	  
voisi	  liikkeessä	  olla	  kiinteämpi.	  
PEN3	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  My	  Hands	  
Ok	  mittasuhteet,	  riittävä	  luusto.	  Hieman	  kevyt	  kuono-‐osa	  vetää	  alahuulen	  etuhampaiden	  väliin.	  Melko	  
suuret	  korvat.	  Hyvä	  niska	  &	  eturinta.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hyvät	  takakulmaukset	  &	  häntäkieppi.	  
Erinomainen	  askelpituus.	  
PEN2	  KP	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  Your	  Lap	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  riittävä	  luusto.	  Sieväilmeinen	  pää.	  Melko	  voimakas	  nenävekki.	  Hyvät	  silmät	  
ja	  korvat.	  Hyvä	  niska	  &	  eturinta.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hyvät	  
takakulmaukset	  &	  häntäkieppi.	  Erinomainen	  askelpituus.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Merenrannan	  Zuvituuli	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Sieväilmeinen	  pää.	  Hieman	  kookkaat	  korvat.	  Hyvä	  niska.	  Riittävä	  
eturinta.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Riittävät	  takakulmaukset,	  hyvä	  
häntäkieppi.	  Oikea	  askelpituus.	  
PEN1	  KP	  
	  



HELSINKI	  27.7.2013	  
tuom.	  Jussi	  Liimatainen	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Analbg	  Ci	  Strictly	  Bisiness	  
Erinomainen	  koko.	  Todella	  tasapainoisesti	  rakentunut.	  Erittäin	  lupaava	  pään	  malli.	  Erittäin	  lupaavasti	  
asettuneet	  korvat.	  Kaunis	  niskalinja	  ja	  korvat.	  Erinomainen	  etuosa.	  Vahva	  runko	  ja	  lihaksekas	  reisi.	  
Erinomainen	  hännän	  kiinnitys.	  Oikea	  karva.	  Upea	  ryhti	  ja	  askelpituus.	  Hyvä	  rullaus	  liikkeessä.	  
Tulevaisuuden	  tähti.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Pixietail’s	  Be	  Happy	  
POISSA	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
Vahva	  kookkaanpuoleinen	  uros.	  Runko	  voisi	  olla	  lyhyempi.	  Hyvä	  pään	  malli	  ja	  profiili.	  Erinomainen	  
leveä	  kuono-‐osa.	  Runsas	  nahka.	  Selkä	  voisi	  olla	  suorempi.	  Erinomainen	  vahva	  runko	  ja	  luusto.	  
Riittävät	  takakulmaukset.	  Riittävä	  etuaskel.	  Riittävä	  rullaus.	  
NUO	  ERI3	  
Chubby	  Cheeks	  News	  Maker	  
Erinomainen	  kompakti	  uros.	  Hyvä	  pään	  malli,	  jossa	  riittävä	  vahvuus.	  Erinomainen	  suora	  selkä.	  
Eturinta	  voisi	  olla	  selvempi,	  muuten	  upea	  runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  reidet.	  Erinomainen	  karva.	  Upea	  ryhti	  
ja	  liikkeet.	  Todella	  korkeatasoinen	  musta.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Pitch	  Black	  Face	  Pugs	  Highness	  High	  Bom	  
Upea	  koko.	  Ihanteelliset	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  pään	  malli.	  Hyvät	  korvat.	  Kaunis	  avoin	  katse.	  Hyvä	  
niska	  ja	  lyhyt	  suora	  selkä.	  Erinomainen	  vahva	  runko.	  Tasapainoisesti	  kulmautuneet	  raajat.	  
Erinomainen	  häntä.	  Kaunis	  väri,	  jossa	  kunnon	  kontrastit.	  Upea	  liikkuja.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Kingpoint	  Eye	  For	  An	  Eye	  
POISSA	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Erittäin	  voimakasrakenteinen	  uros.	  Saisi	  olla	  hieman	  lyhyempi	  rungoltaan.	  Hyvä	  pään	  malli.	  
Voimakkaat	  rypyt.	  Erinomaiset	  korvat.	  Maski	  voisi	  olla	  parempi.	  Voimakas	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvä	  
hännän	  kiinnitys,	  mutta	  häntä	  saisi	  kertyä	  tiukemmin.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvin	  tasapainoiset	  liikkeet.	  	  
AVO	  ERI2	  SA	  PU-‐4	  
So	  Comical	  Humpty	  Dumpty	  
Erinomainen	  neliömäinen	  kokonaisuus.	  Erinomainen	  pään	  malli,	  kaunis	  avoin	  katse.	  Erinomainen	  
maski.	  Hyvä	  suora	  selkä.	  Etuosa	  voisi	  olla	  kulmautuneempi.	  Erinomainen	  takaosa.	  Oikea	  karva	  ja	  hyvä	  
väri.	  Hieman	  löysät	  etuliikkeet,	  mutta	  erinomainen	  askelpituus	  ja	  ryhti.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  
NARTUT:	  
Daragoj	  Jennifer	  
POISSA	  
So	  Comical	  Pink	  Petticoat	  
Normaali	  koko.	  Riittävän	  lyhyt	  runko.	  Kaunisilmeinen,	  ikään	  riittävä	  pään	  vahvuus.	  Korvat	  saisi	  olla	  
mustemmat.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  suora	  selkä.	  Eturinta	  saa	  kehittyä,	  hyvä	  runko	  muuten.	  Riittävä	  
luusto.	  Erinomainen	  karva	  ja	  väri.	  Pitkä	  sivuaskel.	  Hyvä	  ryhti.	  Etuliike	  saa	  vielä	  vakaantua.	  
JUN	  ERI2	  
So	  Comical	  Pretty	  Bloomers	  
Erinomainen	  kompakti	  juniori.	  Erittäin	  lupaava	  pää	  ja	  erittäin	  kauniit	  silmät.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  lyhyt	  
selkä.	  Erinomainen	  etuosa	  ja	  runko.	  Hännän	  kiinnitys	  voisi	  olla	  korkeampi.	  Hyvä	  matala	  kinner.	  Hyvä	  
karva.	  Tyylikkäät	  liikkeet.	  Etuliike	  saa	  tulla	  vakaammaksi.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  



Hieno	  neliömäinen	  kokonaisuus.	  Kauttaaltaan	  todella	  tasapainoinen.	  Erinomainen	  pään	  malli,	  kauniit	  
suuret	  silmät.	  Erinomainen	  maski.	  Kaunis,	  riittävä	  ylälinja.	  Erinomainen	  vahva	  runko	  ja	  luusto.	  Leveä	  
reisi	  ja	  matala	  kinner.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Upea	  ryhti	  ja	  tasapainoiset	  liikkeet.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Hyvärakenteinen	  narttu,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  lyhyempi.	  Hieman	  litteä	  kallo.	  Hyvä	  leveä	  kuono-‐osa.	  
Voimakas	  maski.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hännän	  kiinnitys	  voisi	  olla	  korkeampi.	  Riittävä	  etuosa	  ja	  hyvä	  
takaosa.	  Vatsanahka	  tekee	  hieman	  matalan	  vaikutelman.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI2	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
Vahva	  ja	  kompakti	  narttu.	  Hyvä	  pään	  malli	  ja	  todella	  kaunis	  avoin	  katse.	  Vahva	  maski.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Erinomainen	  vahva	  runko.	  Vatsanahka	  tekee	  hieman	  
matalan	  vaikutelman.	  Erinomainen	  karva	  ja	  väri.	  Hyvä	  häntä.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Merenrannan	  Viehkeä	  Vadelma	  
Erittäin	  vahva,	  turhan	  pitkä	  narttu.	  turhan	  voimakas	  nenävekki,	  muuten	  erinomainen	  pää.	  Hyvä	  maski.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Hännän	  kiinnitys	  voisi	  olla	  korkeampi.	  Niukka	  eturinta.	  Todella	  voimakas	  runko.	  
Hieman	  roikkuva	  vatsa.	  Hyvä	  väri.	  Hyvät	  liikkeet.	  
AVO	  EH3	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
Hyvän	  kokoinen,	  riittävän	  lyhyt	  narttu.	  Hyvä	  pään	  malli.	  Suuret	  silmät.	  Voimakas	  maski.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Häntä	  saisi	  olla	  tiukempi.	  Niukat	  etukulmaukset.	  Hyvä	  runko	  ja	  riittävä	  takaosa.	  Erinomainen	  
karva.	  Erinomaiset	  ryhdikkäät	  liikkeet.	  
VAL	  ERI3	  SA	  
Kingpoint	  Catwalk	  
Upea	  neliömäinen	  kokonaisuus.	  Kaunisilmeinen	  pää,	  jossa	  kaunis	  maski.	  Upea	  ylälinja	  ja	  hännän	  
kiinnitys.	  Huippuluokan	  etuosa.	  Vahva	  runko.	  Leveä	  reisi.	  Matala	  kinner.	  Hyvä	  väri.	  Huippuluokan	  
liikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  CACIB	  VSP	  
Kisci	  Rock	  Diva	  
Upea	  neliömäinen	  narttu.	  Hyvä	  pään	  malli.	  Niukat	  otsarypyt.	  Hyvä	  maski.	  Tasapainoisesti	  rakentunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  runko.	  Hyvä	  karva	  ja	  väri.	  Liikkuu	  kuin	  unelma.	  Huippuluokan	  narttu.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  SERT→FI	  MVA	  VA-‐CA	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
Erittäin	  laadukas	  veteraani.	  Erinomainen	  kompakti	  runko.	  Hyvä	  pään	  malli.	  Hyvä	  maski	  ikään	  nähden.	  
Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Erinomainen	  eturinta.	  Voimakas	  runko	  ja	  hieno	  leveä	  reisi.	  
Kirkas	  väri.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  
VET	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  ROP-‐vet	  
	  



HELSINKI	  9.9.2012	  
tuom.	  Gunnel	  Holm	  
	  
UROKSET:	  
Saradane’s	  Always	  Cuddly	  
Hyvän	  tyyppinen	  junioriluokan	  uros,	  jolla	  on	  hyvänkokoinen	  pää,	  eri	  tummat	  silmät,	  hyvät	  rypyt	  
päässä,	  hyvät	  tummat	  korvat.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvin	  kiinnittynyt	  häntä.	  Runko	  vielä	  hieman	  kevyt	  
johtuen	  iästä.	  Hyvät	  takakulmaukset,	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Acterhalen	  Zwarte	  Q-Boom	  
Nuortenluokan	  uros,	  jolla	  on	  hyvä	  uroksen	  pää.	  Isohkot	  korvat,	  hyvä	  nenävekki,	  hyvät	  silmät.	  Hieman	  
kaulanahkaa.	  Eturaajat	  saisivat	  olla	  suoremmat.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  pitkä	  runko	  ja	  häntä	  saisi	  olla	  
paremmin	  kiertynyt.	  Hyvä	  musta	  väri.	  Erinomainen	  rullaus	  takana,	  saisi	  liikkua	  paremmin	  edestä.	  
NUO	  EH2	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Sopivan	  kokoinen	  nuortenluokan	  uros.	  Hyvät	  tummat	  korvat	  &	  hyvät	  silmät.	  Liian	  iso	  nenävekki	  ja	  
pienet	  sieraimet.	  Hyvä	  maski,	  kantaa	  päänsä	  hyvin.	  Vielä	  kevyt	  runko	  ja	  häntä	  kiinnittynyt	  alhaalle.	  
Liikkuu	  hyvin.	  
NUO	  EH1	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Avoimenluokan	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet	  &	  koko.	  Hyvät	  tummat	  korvat,	  hyvät	  silmät,	  hyvä	  
purenta.	  Seisoo	  leveästi	  edestä.	  Eri	  häntä.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvät	  
sivuliikkeet,	  hyvät	  takaliikkeet,	  saisi	  liikkua	  paremmin	  edestä.	  
AVO	  ERI1	  
Chubby	  Cheeks	  Zorro	  
POISSA	  
Merenrannan	  Tohtori	  Sykerö	  
Uros,	  jolla	  hyvä	  pää	  &	  ilme.	  Erinomaiset	  tummat	  korvat.	  Hyvä	  alaleuka.	  Hyvät	  rypyt	  &	  hyvä	  tumma	  
maski.	  Hyvin	  suorat	  eturaajojen	  kulmaukset,	  hyvä	  takaosa.	  Saisi	  olla	  ryhdikkäämpi.	  Erinomaiset	  
liikkeet.	  
AVO	  ERI2	  	  
NARTUT:	  
Jesbob	  Cressida	  
Junioriluokan	  narttu,	  joka	  on	  vielä	  hieman	  löysässä	  kunnossa.	  Kuono	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Hyvät	  rypyt	  
päässä.	  Pää	  saisi	  vielä	  kehittyä.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvät	  takaraajojen	  liikkeet,	  kepeä	  rullaus.	  
JUN	  EH	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Junioriluokan	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää	  ja	  narttumainen	  ilme.	  Hyvät	  korvat	  &	  maski,	  poskitäplä	  jo	  tässä	  
vaiheessa.	  Hyvä	  kompakti	  runko.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  takaa.	  Häntä	  hieman	  alhaalle	  
kiinnittynyt.	  Hyvin	  leveät	  eturaajojen	  liikkeet.	  
JUN	  ERI4	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Junioriluokan	  narttu,	  jolla	  pienehkö	  pää.	  Hyvin	  narttumainen	  ilme,	  hyvät	  rypyt	  ja	  poskitäplä.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Hyvin	  kiinnittynyt	  häntä.	  Saisi	  liikkua	  paremmin	  edestä	  ja	  hyvät	  rullaavat	  takaraajojen	  
liikkeet.	  Esitetään	  erittäin	  hyvin.	  
JUN	  ERI3	  
Troppola	  When	  I	  Fall	  In	  Love	  
Erinomainen	  junioriluokan	  narttu.	  Hyvin	  kaunis	  pää	  &	  ilme.	  Hyvä	  maski,	  rypyt	  &	  poskitäplä.	  Hyvä	  
koko.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvä	  raajojen	  pituus,	  on	  vielä	  hieman	  kevyt	  johtuen	  iästä.	  Eri	  fawn-‐väritys.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  ROP	  
Troppola	  Who	  Was	  That	  Lady	  
Hyväntyyppinen	  junioriluokan	  narttu,	  narttumainen.	  Hyvät	  tummat	  korvat.	  Iso	  nenävekki.	  Hyvät	  
silmät.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  paremmin	  edestä.	  Erinomaiset	  sivuliikkeet.	  



JUN	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  
Kingpoint	  Eat	  My	  Hat	  
Nuortenluokan	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Pää	  saisi	  olla	  isompi.	  Hyvä	  maski	  &	  korvat,	  hyvä	  
purenta.	  Eri	  ylälinja.	  Hyvä	  hännänkiinnitys	  &	  takaraajojen	  kulmaukset.	  Hyvä	  rullaus	  takana,	  eri	  
sivuliikkeet.	  
NUO	  ERI2	  
Merenrannan	  Xantara	  
Oikean	  tyyppinen	  nuortenluokan	  narttu,	  joka	  on	  ryhdikäs.	  Vielä	  kevyt	  runko	  johtuen	  iästä.	  Hyvä	  pää	  &	  
ilme.	  Hyvät	  tummat	  korvat,	  hyvät	  silmät.	  Hieman	  iso	  nenävekki.	  Hyvä	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvät	  
sivuliikkeet.	  
NUO	  ERI1	  
Millimarin	  Jessu-Jemiina	  
POISSA	  
Millimarin	  Jetta-Janella	  
POISSA	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Hyväntyyppinen	  narttu,	  joka	  kantaa	  päänsä	  hyvin.	  Hyvä	  musta	  maski.	  Eri	  tummat	  silmät.	  Hyvät	  rypyt.	  
Hyvä	  runko,	  hyvä	  takaosa.	  Eri	  takaliikkeiden	  rullaus.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Finndanes	  Garden	  Gnome	  
Sopivan	  kokoinen	  narttu,	  joka	  on	  löysässä	  kunnossa.	  Roikkuva	  alalinja.	  Hyvät	  rypyt.	  On	  hieman	  
matala.	  Hännänkiinnitys	  saisi	  olla	  parempi.	  Takaraajojen	  kulmaukset	  saisivat	  olla	  paremmat.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
AVO	  EH2	  
Merenrannan	  Wiehkeä	  Vadelma	  
POISSA	  
Millimarin	  Fiini-Fuksia	  
Sopivan	  kokoinen	  narttu,	  jolla	  on	  isohkot	  korvat.	  Alaleuan	  pitäisi	  olla	  leveämpi.	  Iso	  nenävekki,	  pienet	  
sieraimet.	  Suorat	  eturaajojen	  kulmaukset.	  Polvikulmaukset	  saisivat	  olla	  paremmat.	  Mataloituu	  
liikkuessa,	  pitäisi	  liikkua	  paremmin	  edestä.	  
AVO	  EH3	  
Raparperin	  Tättähäärä	  
POISSA	  
	  



HELSINKI	  3.8.2013	  
tuom.	  Marja	  Kurittu	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Zuma’s	  Appetizer	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  sopusuhtainen	  pentu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomaiset	  avoimet,	  isot	  
sieraimet.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  runko	  ja	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  etuosa	  ja	  
kulmaukset.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  reippaasti.	  Miellyttävä	  luonne.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐pentu	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Daragoj	  Gold	  Finger	  
Viehättävä,	  reipas	  pentu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Avoimet	  sieraimet.	  Hyvin	  kehittynyt	  etuosa	  ja	  runko.	  
Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  Erinomainen	  luonne.	  
PEN2	  KP	  
Wonghoff	  Forever	  Mine	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  koko.	  Miellyttävä	  pää	  ja	  ilme,	  hyvät	  sieraimet.	  Hyvin	  kehittynyt	  etuosa	  ja	  runko.	  
Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  reippaasti.	  Miellyttävä	  luonne.	  
PEN1	  KP	  VSP-‐pentu	  
	  
HEINOLA	  18.8.2013	  
tuom.	  Jodranka	  Smojver-Selimovic	  
	  
UROKSET:	  
Los	  Chatos	  del	  Norte	  Face	  to	  Face	  
11	  month,	  nice	  male.	  Typical	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  format.	  Good	  topline	  &	  angulation.	  Nice	  
temperament.	  Typical	  movement.	  	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Montes	  Auri	  Mister	  Mak	  Villi	  
12	  month,	  nice	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Dark	  eyes.	  Good	  neck	  &	  backline.	  Correct	  angulations	  &	  
tailset	  &	  carriage.	  Good	  temperament.	  Good	  movement.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
11	  month,	  nice	  temperament.	  Typical	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Nice	  neck.	  Correct	  topline.	  Good	  
angulations.	  Typical	  movement.	  
JUN	  ERI4	  SA	  
Troppola	  Zanza	  Buku	  
12	  month,	  good	  colour.	  Nice	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Ears	  well	  set	  &	  carried.	  Good	  topline.	  Correct	  
angulations.	  Typical	  movement.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
1,5	  years.	  Typical	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Dark	  eyes.	  Good	  topline.	  Tail	  set	  ok.	  Good	  angulation	  &	  
temperament.	  Typical	  movement.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Diabolbric’s	  El	  Delincuente	  
15month.	  Good	  format.	  Nice	  head.	  	  Correct	  scissors	  bite.	  Nice	  neck.	  Good	  topline.	  Tail	  well	  set	  &	  
carried.	  Good	  angulation.	  Typical	  movement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
2	  years	  7	  months.	  Nice	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  format	  &	  topline.	  Correct	  angulation.	  Tail	  well	  
set	  &	  carried.	  Typical	  movement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  
2	  years	  4	  months.	  Typical	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Dark	  eyes.	  Ears	  well	  set.	  Good	  topline	  &	  
angulation.	  Typical	  movement.	  



AVO	  ERI2	  SA	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
3	  years.	  Good	  format	  &	  temperament.	  Typical	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  neck.	  Correct	  topline.	  
Good	  angulation.	  Typical	  movement.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
8	  years.	  Good	  condition	  &	  format.	  Nice	  head	  &	  neck.	  Correct	  topline.	  Good	  angulation.	  Tail	  well	  set	  &	  
carried.	  Typical	  movement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
5	  years.	  Strong	  male.	  Typical	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  topline.	  Correct	  angulation.	  Tail	  well	  set	  
&	  carried.	  Typical	  movement.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
NARTUT:	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
12	  month.	  Nice	  temperament.	  Good	  format.	  Typical	  head.	  Nice	  neck.	  	  Good	  topline.	  Typical	  movement.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Troppola	  Youre	  My	  Everything	  
12	  months.	  Good	  format.	  Nice	  temperament	  &	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  topline.	  Correct	  
angulation.	  Tail	  well	  set	  &	  carried.	  Typical	  movement.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Troppola	  Zweet	  	  As	  Sugar	  
1	  year.	  Nice	  female.	  Typical	  head.	  Dark	  eyes.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  topline.	  Nice	  angulation.	  Good	  
temperament.	  Typical	  movement.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Wonghoff	  Forever	  Mine	  
9	  month.	  Typical	  head.	  Ears	  not	  optimal.	  Nice	  neck.	  Tail	  well	  set	  &	  carried.	  Good	  format	  &	  angulation.	  
Typical	  movement.	  
JUN	  ERI4	  SA	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
20	  month.	  Good	  format.	  Ttpical	  head.	  Nice	  neck.	  Good	  topline.	  Correct	  angulation.	  Tail	  well	  set	  &	  
carried.	  Typical	  movement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
2	  years	  4	  months.	  Good	  format.	  Nice	  head.	  Good	  backline.	  Correct	  angulation.	  Good	  temperament.	  
Typical	  movement.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Coazze	  Beau	  
2	  years.	  Nice	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  format.	  Good	  angulation.	  Nice	  movement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
3	  years.	  Good	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Ears	  well	  set	  and	  carried.	  Good	  topline	  &	  angulation.	  
Movement	  not	  optimal.	  
AVO	  ERI	  SA	  
Merenrannan	  Unique	  Miss	  Ilo	  
4	  years.	  Nice	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  topline.	  Tail	  well	  set	  &	  carried.	  Good	  temperament	  &	  angulation.	  
Typical	  movement.	  
AVO	  ERI	  SA	  
Merenrannan	  Viehkeä	  Vadelma	  
3	  years.	  Nice	  female.	  Nice	  temperament.	  Typical	  head.	  Good	  format	  &	  topline.	  Correct	  angulation.	  Nice	  
movement.	  
AVO	  ERI4	  SA	  
Pine	  Garden’s	  Apelsin	  



2	  years.	  Good	  format.	  Nice	  head.	  Correct	  scissors	  bite.	  Good	  topline	  &	  angulations.	  Tail	  well	  set	  &	  
carried.	  Typical	  movement.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
2	  years.	  Good	  format	  &	  head.	  Correct	  scissors	  bite	  &	  topline.	  Good	  angulation.	  Typical	  movement.	  
AVO	  ERI	  SA	  
KASVATTAJALUOKKA	  
Troppola	  
Nice	  group.	  Typical	  heads.	  Nice	  temperaments.	  Tail	  well	  set	  &	  carried.	  Typical	  movements.	  Nice	  
presentation.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



HELSINKI	  1.9.2012	  
tuom.	  Janeiro	  Francisco	  Salvador,	  Portugali	  
	  
UROKSET:	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
Excellent	  type.	  Nice	  expression.	  Very	  good	  eyes.	  Elegant	  neck.	  I	  would	  like	  more	  square	  in	  the	  body.	  
Very	  good	  movement	  in	  front.	  I	  would	  like	  better	  behind.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Good	  type.	  I	  would	  like	  better	  in	  the	  head.	  I	  would	  like	  not	  so	  wrinkled	  in	  the	  head	  and	  in	  the	  body.	  
Good	  proportions	  and	  very	  good	  angulations.	  Very	  good	  movement	  in	  front.	  I	  would	  like	  better	  behind.	  
NUO	  EH1	  
Chubby	  Cheeks	  Zorro	  
Very	  good	  type.	  Good	  proportions	  in	  the	  head.	  I	  prefer	  not	  so	  many	  wrinkles	  in	  the	  head.	  I	  would	  like	  
much	  better	  topline.	  Movement	  could	  be	  better.	  
AVO	  EH3	  
Merenrannan	  Wilhelm	  Tell	  
Good	  type.	  I	  would	  like	  better	  eyes.	  Good	  topline	  and	  croup.	  I	  prefer	  not	  so	  much	  wrinkles	  in	  the	  body.	  
Very	  good	  movement.	  
AVO	  EH2	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
Very	  good	  type.	  Nice	  expression	  and	  lovely	  eyes.	  Good	  proportions	  in	  the	  body.	  I	  would	  like	  not	  so	  
much	  this	  type	  of	  wrinkles	  in	  the	  body.	  Very	  good	  movement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
Excellent	  type.	  Nice	  expression.	  I	  would	  like	  better	  in	  the	  eyes.	  Very	  good	  topline	  but	  a	  lot	  of	  wrinkles.	  
Very	  good	  proportions.	  Excellent	  movement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  
NARTUT:	  
Kingpoint	  Waka	  Waka	  
Very	  good	  type,	  feminine.	  Very	  good	  expression.	  Good	  proportions	  in	  the	  body.	  Very	  good	  movement.	  
JUN	  EH4	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Very	  good	  type.	  Nice	  expression,	  very	  good	  eyes	  and	  ears.	  Good	  proportions	  in	  the	  body.	  Movement	  
could	  be	  better	  behind,	  very	  good	  in	  front.	  
JUN	  ERI3	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Very	  good	  type,	  nice	  expression,	  feminine.	  Very	  good	  topline	  and	  croup.	  Very	  good	  proportions	  in	  the	  
body.	  Very	  good	  movement.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Troppola	  When	  I	  Fall	  In	  Love	  
Very	  good	  type,	  feminine.	  Nice	  expression,	  excellent	  eyes	  and	  ears.	  Very	  good	  proportions	  in	  the	  body.	  
Excellent	  movement.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Acterhalen	  Zwarte	  Q-Twijk	  
Very	  good	  type,	  feminine.	  Very	  good	  eyes.	  I	  would	  like	  less	  skin,	  more	  dry	  in	  the	  neck.	  Very	  good	  
topline	  and	  croup.	  Very	  good	  movement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Danikar	  Veni	  Vidi	  Vici	  
Feminine.	  I	  would	  like	  better	  proportions	  in	  the	  head.	  Elegant	  neck.	  Very	  good	  topline	  and	  croup.	  Very	  
good	  proportions	  in	  the	  body.	  Very	  good	  movement.	  
NUO	  ERI3	  
Kingpoint	  Dressed	  To	  The	  Nines	  



Very	  good	  type.	  Good	  proportions	  in	  the	  head,	  nice	  expression.	  Very	  good	  topline	  and	  croup.	  A	  little	  
heavy.	  Movement	  could	  be	  better	  behind	  and	  is	  not	  so	  solid	  in	  front.	  
NUO	  EH	  
Mandarelli	  
Very	  good	  type.	  Good	  proportions	  in	  the	  head.	  Very	  good	  ears.	  Quite	  good	  topline	  and	  croup.	  Would	  
like	  better	  proportions	  in	  the	  body.	  Movement	  could	  be	  better	  and	  I	  would	  like	  better	  temperament.	  
NUO	  EH	  
Merenrannan	  Xantara	  
Very	  good	  type.	  Nice	  expression.	  Very	  good	  eyes.	  Excellent	  ears,	  topline	  and	  croup.	  Good	  proportions	  
in	  the	  body.	  Very	  good	  movement.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Xeriex’s	  Birthday	  Present	  
Good	  type.	  I	  would	  like	  better	  proportions	  in	  the	  head.	  Nice	  expression.	  Very	  good	  elegant	  neck.	  Very	  
good	  topline	  and	  croup.	  I	  would	  like	  shorter	  in	  the	  ribs.	  Very	  good	  movement.	  
NUO	  ERI4	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Very	  good	  type.	  Good	  proportions	  in	  the	  head.	  Nice	  expression.	  Very	  good	  ears.	  Round	  eyes.	  Very	  good	  
topline	  and	  croup.	  Very	  good	  movement.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Finndanes	  Another	  Fairy	  
Good	  type.	  I	  would	  like	  better	  proportions	  in	  the	  head.	  Quite	  good	  topline	  and	  croup.	  In	  movement	  
topline	  is	  not	  so	  good.	  
AVO	  EH3	  
Kingpoint	  Break	  The	  Bank	  
Very	  good	  type,	  nice	  expression.	  Very	  good	  ears,	  elegant	  neck.	  Very	  good	  proportions	  in	  the	  body.	  
Excellent	  movement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  VA-‐SERT	  
Tangetoppen’s	  Unbreakabl’	  News	  	  
Excellent	  type,	  nice	  expression.	  Very	  good	  ears.	  Very	  good	  eyes.	  Excellent	  topline	  and	  croup.	  Excellent	  
proportions	  in	  the	  body.	  Excellent	  movement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Excellent	  type.	  Good	  proportions	  in	  the	  head,	  nice	  expression,	  round	  eyes.	  Very	  good	  topline	  and	  
croup.	  Good	  proportions	  in	  the	  body.	  Excellent	  movement.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  
Vilway’s	  Hypnotic	  Poison	  
Very	  good	  type.	  Good	  condition	  for	  the	  age.	  Good	  proportions	  in	  the	  body.	  Very	  good	  movement.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
	  



HEINÄVESI	  29.6.2013	  
tuom.	  Kristiina	  Ahlberg	  
	  
	  
UROKSET:	  
Finndanes	  Nearest	  To	  Heaven	  
Aavistuksen	  tukevassa	  kunnossa	  esitetty	  uros,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kuono,	  hienot	  sieraimet.	  
Kauniit	  silmät.	  Hieno	  pigmentti.	  Kauniit	  pienet	  korvat.	  Erinomainen	  vankka	  kaula.	  Hyvä	  eturinta,	  
erinomainen	  luusto.	  Riittävät	  etukulmaukset,	  hyvät	  takakulmaukset.	  Hieman	  löysässä	  kunnossa.	  
Liikkuu	  sopivalla	  mopsi	  rullauksella,	  hyvällä	  ryhdillä,	  aavistuksen	  leveästi	  edestä.	  Häntä	  voisi	  olla	  
tiukemmin	  kiertynyt.	  	  
NUO	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
Skärets	  Peter	  Pust	  
Ikäisekseen	  hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  maskuliininen	  nuorukainen.	  Erinomaiset	  mittasuhteet.	  Kaunis	  
pyöreä	  pää.	  Kaunis	  pigmentti.	  Hyvät	  silmät.	  Aavistuksen	  liikaa	  huulia,	  muuten	  hyvä	  kuono.	  Hyvä	  
purenta.	  Erinomainen	  kaula.	  Ikäisekseen	  hyvä	  eturinta.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  kiinteä	  kroppa.	  Riittävät	  
takakulmaukset.	  Kaunis	  häntä,	  lähes	  kaksoiskieppi.	  Liikkuu	  sopivalla	  mopsirullauksella,	  ryhdikkäästi	  
ja	  hyvällä	  askeleella.	  	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Blomlane’s	  Black	  Eros	  
Maskuliininen	  hieman	  matalaraajaiselta	  vaikuttava	  uros.	  Erittäin	  kaunis	  pyöreä	  pää.	  Raskas	  
nenävekki,	  joka	  tulee	  ehdottomasti	  pitää	  mahdollisimman	  kuivana	  ja	  puhtaana.	  Hyvä	  kuono.	  Vankka	  
kaula.	  Pysty	  lapa.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  luusto.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  häntä,	  jossa	  lähes	  
kaksoiskieppi.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Erinomainen	  karvapeite,	  joskin	  väri	  voisi	  olla	  kauttaaltaan	  
mustempi.	  Liikkuu	  kuumasta	  ilmasta	  huolimatta	  rodunomaisesti.	  
AVO	  EH2	  	  
Gordejus-Armani	  Gautama	  
3v,	  maskuliininen	  uros,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pyöreä	  pää.	  Hienot	  silmät	  ja	  sieraimet.	  
Riittävä	  alaleuka,	  hyvä	  kuono.	  Sopiva	  nenävekki.	  Hyvät	  etukulmaukset.	  Erinomainen	  luusto.	  Rintakehä	  
saisi	  olla	  pidempi.	  Hyvä	  runko.	  Aavistuksen	  alaskiinnittynyt	  häntä,	  hyvä	  kieppi.	  Hyvä	  musta	  väri.	  
Hieman	  luisu	  lantio.	  Liikkuu	  leveästi	  edestä	  voimakkaalla	  mopsi	  rullauksella,	  sivusta	  ok.	  
AVO	  ERI1	  
NARTUT:	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Erittäin	  kaunis	  juniorinarttu,	  jolla	  erinomaiset	  mittasuhteet	  ja	  ryhdikäs	  olemus.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  
Erinomaiset	  otsarypyt.	  Erittäin	  kaunis	  pään	  väritys.	  Hieman	  voimakas	  nenävekki,	  kaunis	  alaleuka.	  
Erittäin	  kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  Sopiva	  luusto.	  Ihastuttava	  runko.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Kaunis	  häntäkieppi.	  Jopa	  näin	  kuumalla	  ilmalla	  narttu	  pystyy	  hengittämään	  ilman	  
krohinaa.	  Kaunis	  turkki.	  Liikkuu	  erittäin	  kauniisti	  ja	  rodunomaisesti.	  Voisin	  viedä	  Kuopioon!	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  
Finndanes	  Marry	  Me	  
Sopivan	  kokoinen	  feminiininen	  narttu,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Pään	  tuli	  olla	  kokoon	  nähden	  hieman	  
suurempi.	  Kaunis	  kallo.	  Hyvät	  silmät	  ja	  sieraimet.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  aavistuksen	  syvempi.	  Hyvä	  
pigmentti.	  Vankka	  kaula,	  suora	  etuosa.	  Erinomainen	  runko.	  Hieman	  roikkuvat	  nisät.	  Takakulmaukset	  
saisivat	  olla	  voimakkaammat.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Erinomainen	  turkki.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  mopsi	  
rullauksella,	  muuten	  ok.	  
NUO	  ERI1	  
Blomlane’s	  Sweet	  Paradise	  
Sopivan	  kokoinen	  feminiininen	  narttu,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pyöreä	  pää,	  hyvät	  sieraimet.	  
Erinomainen	  pigmentti.	  Hyvä	  kuono.	  Erinomainen	  kaula.	  Suora	  etuosa.	  Eturinta	  tulisi	  olla	  
voimakkaampi.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  häntä,	  lähes	  kaksoiskieppi.	  Takakulmausten	  tulisi	  olla	  
voimakkaammat.	  Kaunis	  turkki.	  Erittäin	  lyhyt	  töpöttävä	  askel,	  askelpituus	  tulisi	  olla	  huomattavasti	  
pidempi.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
AVO	  EH1	  



Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Feminiininen,	  erittäin	  kaunis	  linjakas	  kokonaisuus.	  Erinomainen	  koko.	  Erinomainen	  pyöreä	  pää.	  
Aavistuksen	  suuret	  korvat.	  Ihastuttavat	  rypyt,	  kaunis	  kuono.	  Erinomainen	  pigmentti.	  Ihastuttava	  
kaula.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  rintakehä.	  Hieno	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset	  ja	  häntä.	  Erinomainen	  
karvapeite.	  Liikkuu	  ryhdikkäästi	  ja	  rodunomaisesti.	  Ihastuttava	  kokonaisuus.	  	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
	  



HÄMEENLINNA	  30.6.2013	  
tuom.	  Anna	  Rogowska,	  Puola	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Wonghoff	  Forever	  Mine	  
7	  months.	  A	  little	  too	  high	  on	  legs.	  Good	  female	  head.	  Undershot.	  Good	  eyes.	  Small	  ears.	  Good	  
underline.	  Lack	  of	  forechest.	  Good	  tailset.	  In	  movement	  frontlegs	  convergence	  a	  little.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Dialbolbric’s	  El	  Delincuente	  
14	  months.	  Good	  size.	  A	  little	  long	  nose.	  Undershot.	  Good	  earset.	  Good	  topline	  &	  underline.	  Lack	  of	  
forechest.	  Good	  tailset.	  In	  movement	  frontlegs	  a	  little	  convergenced.	  	  
JUN	  EH2	  
Montes	  Auri	  Mister	  Mak	  Villi	  
10	  months.	  Good	  proportions.	  Good	  substance.	  Good	  male	  head.	  A	  little	  pinched	  nostrils.	  Very	  good	  
topline	  &	  underline.	  Very	  good	  double	  curl	  tail.	  Very	  good	  coat.	  Excellent	  movement.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
9	  months.	  Good	  bones.	  A	  little	  long	  in	  loins.	  Good	  round	  head.	  Undershot.	  A	  little	  light	  eyes.	  Good	  
earset.	  Level	  topline.	  Good	  angulation.	  
JUN	  EH4	  
Roseclan’s	  Karelian	  Chili	  
15	  months.	  Good	  bones.	  A	  little	  long	  in	  loins.	  Round	  head.	  A	  little	  large	  ears.	  Good	  earset.	  Undershot.	  
Very	  good	  eyes.	  A	  little	  pinched	  nostrils.	  Good	  set	  tail,	  doble	  curled.	  Good	  angulation.	  Good	  movement.	  
JUN	  EH3	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
17	  months.	  Square	  build.	  Good	  substance.	  Very	  good	  head.	  Excellent	  ears.	  Undershot.	  Very	  good	  
forechest.	  Long	  gate.	  Very	  good	  movement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
20	  months.	  Good	  substance.	  Square	  build.	  Good	  male	  head.	  Good	  earset.	  Dark	  eyes.	  Undershot.	  Good	  
topline.	  Lack	  of	  forechest.	  In	  movement	  frontlegs	  little	  convergenced.	  
NUO	  EH2	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Almost	  8	  years.	  Good	  substance.	  Round	  head.	  Good	  earset.	  Undershot.	  A	  little	  long	  in	  loins.	  Lack	  of	  
forechest.	  Elbows	  turning	  out.	  In	  movement	  legs	  hard	  convergenced	  in	  front	  &	  back.	  	  
AVO	  H	  
Finndanes	  Kinging	  Around	  
2	  years.	  Good	  substance.	  Good	  proportions.	  Round	  head.	  Good	  earset.	  Too	  much	  wrinkles.	  Very	  good	  
topline	  &	  underline.	  Good	  angulations.	  Good	  movement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Lonely	  Rider’s	  Miracle	  Man	  In	  Black	  
2	  years.	  Good	  substance.	  A	  little	  long	  in	  loins.	  Round	  head.	  A	  little	  protruding	  eyes.	  Undershot.	  Good	  
neck.	  Elbows	  turning	  in.	  Good	  angulation	  in	  back.	  
AVO	  EH3	  
Rosedlan’s	  Icy	  Posmo	  
2	  years.	  Big	  dog.	  Long	  in	  loins.	  Muzzles	  isn’t	  padded.	  Undershot.	  Large	  ears.	  Lack	  of	  forechest.	  Straight	  
short	  upperarm.	  Soft	  pasterns.	  Croup	  higher	  than	  withers.	  
AVO	  H	  
Sinimetsän	  Pikku-Paavo	  
3	  years.	  Good	  substance.	  Round	  head.	  Good	  earset.	  Undershot.	  Very	  good	  neck.	  A	  little	  long	  in	  loins.	  A	  
little	  short	  upperarm.	  In	  movement	  fronthind	  a	  little	  convergenced.	  Good	  movement	  in	  back.	  Excellent	  
double	  curled	  tail.	  
AVO	  EH4	  



Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
3	  years.	  Good	  substance	  &	  bones.	  Round	  head.	  Good	  earset.	  Undershot.	  Good	  eyes.	  A	  little	  long	  in	  loins.	  
Short	  sternum.	  A	  little	  short	  upperarm.	  Good	  angulation	  back.	  Good	  movement.	  
AVO	  EH2	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
4,5	  years.	  Good	  substance.	  Square	  build.	  Round	  head.	  Excellent	  ears.	  Undershot.	  A	  little	  light	  eyes.	  
Good	  topline	  &	  underline.	  Good	  angulation.	  Good	  movement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  VSP	  
Xeriex’s	  Diesel	  Power	  Boy	  
3	  years.	  Good	  substance	  &	  bones.	  Good	  earset.	  	  Undershot.	  Topline	  a	  little	  too	  long	  in	  loins.	  Good	  
tailset.	  Well	  developed	  forechest.	  Good	  angulations	  front	  &	  back.	  Long	  gate	  in	  front.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  SERT→FI	  MVA	  
NARTUT:	  
Metsämansikan	  Cecilia	  
9	  months.	  Lack	  of	  substance.	  Light	  bones.	  Female	  round	  head.	  Weak	  muzzle.	  Ears	  should	  be	  carried	  
better.	  Undershot.	  Good	  topline	  &	  underline.	  Good	  angulations	  front	  &	  back.	  
JUN	  H	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
10	  months.	  Good	  proportions.	  Medium	  bones.	  Head	  is	  a	  bit	  too	  small	  for	  the	  body.	  Good	  earset.	  Good	  
topline	  &	  underline.	  Very	  good	  forechest.	  Good	  angulations	  in	  front	  &	  back.	  Good	  movement.	  
JUN	  ERI1	  
Raparperin	  Kultapulu	  
1,5	  years.	  Medium	  size.	  Good	  proportions.	  Female	  head.	  Good	  earset.	  Dark	  eyes.	  Undershot.	  Good	  
topline	  &	  underline.	  Good	  angulations	  in	  front	  &	  back.	  Good	  movement.	  
JUN	  ERI3	  
Troppola	  Zweet	  As	  Sugar	  
11	  months.	  Good	  substance	  &	  proportions.	  Female	  head.	  Undershot.	  A	  little	  large	  ears.	  Dark	  eyes.	  A	  
little	  soft	  back.	  Good	  tailset.	  Good	  angulations	  in	  front	  &	  back.	  Good	  movement.	  
JUN	  ERI2	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Almost	  2	  years.	  Good	  substance.	  Square	  build.	  Female	  head.	  Good	  earset.	  Dark	  eyes.	  Undershot.	  Good	  
topline	  &	  underline.	  Very	  good	  forechest.	  Correct	  angulations	  front	  &	  back.	  Good	  movement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
26	  months.	  Medium	  size.	  Female	  head.	  Good	  earset.	  Undershot.	  Good	  topline	  &	  underline.	  Good	  tailset.	  
Good	  angulations	  in	  front	  &	  back.	  In	  movement	  frontlegs	  convergenced.	  
AVO	  EH4	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
3	  years.	  Good	  substance.	  Good	  proportions.	  Round	  head.	  Good	  earset.	  Dark	  eyes.	  Good	  topline.	  Well	  
developed	  forechest.	  Good	  angulations	  in	  front	  &	  back.	  Excellent	  movement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  ROP	  
Hanlait	  Biccu	  Lilli	  
5	  years.	  Square	  build.	  Medium	  size.	  Very	  good	  female	  head.	  Good	  earset.	  Good	  topline	  &	  underline.	  
Good	  tailset.	  Elbows	  turning	  in	  a	  little.	  Good	  angulations	  back.	  Good	  coat.	  
AVO	  ERI3	  
Kingpoint	  Dressed	  To	  The	  Nines	  
2	  years.	  Good	  substance.	  Square	  build.	  Good	  female	  head.	  Good	  earset.	  Undershot.	  Good	  topline	  &	  
underline.	  Good	  tailset.	  Good	  forechest.	  Good	  angulations	  front	  &	  back.	  Good	  movement.	  Good	  coat.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Merenrannan	  Unique	  Miss	  Ilo	  
POISSA	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  



2	  years.	  Medium	  size.	  Good	  substance.	  Round	  female	  head.	  Excellent	  ears.	  Dark	  eyes.	  Very	  good	  neck,	  
topline	  &	  underline.	  A	  little	  lack	  of	  wide	  chest.	  Good	  angulations	  in	  front	  &	  back.	  Frontlegs	  in	  
movement	  a	  little	  convergenced.	  Good	  coat.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
8	  years.	  In	  very	  good	  conditions.	  Good	  substance.	  Good	  female	  head.	  Dark	  eyes,	  good	  earset.	  Good	  
topline	  &	  underline.	  Good	  tailset.	  Good	  angulations	  in	  front	  &	  back.	  Good	  movement.	  
VET	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  ROP-‐vet	  
	  



ENO 3.3.2012 
Tuomari Kirsti Louhi  
 
PENTULUOKKA NARTUT 
Nastanakin Olga  
Hyvän tyyppinen, rungon mittasuhteilta sopusuhtainen pentu, jolla melko hyvä pää, oikea 
purenta, turhan lyhyt kuono, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä häntä. Hyvä 
eturinta, koira liikkuu edestä turhan leveästi, pentuna hieman kiireinen. Rullaus takaa puut-
tuu. 
PEN1 KP ROP PEN 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Joke Of The Day 
Hyvän tyyppinen nuori mies, jolla voimakas pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä 
rintakehä, hyvä ylälinja, hanta voisi olla paremmin kiepillä, rodun omaiset kulmaukset, etuliike 
ok, takaliike rullaava. 
 JUN ERI1 SA PU1 VSP SERT 
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Sese-On Farao 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori mies, jolla melko hyvä pää, tiukka alahuuli, oi-
kea purenta, hyvä kaula, ylälinja ei aivan korrekti, liikkuu sivusta sujuvasti, hieman alhainen 
hännän kiinnitys, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, ujostelee pöytää, 
tarvitsee kehätottumusta. 
NUO EH1 
 
AVOINLUOKKA UROKSET 
 
Ehfi Just Made In Norway  
Ryhdikkäästi seisova uros, jolla voimakas pää, turhan paljon ryppyjä, nenävekki suuri, oikea 
purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin asettunut häntä, voisi olla kul-
mautunut edestä paremmin, liikkuu leveästi edestä, takaliike ok.  
AVO EH2 
 
Fin-Anssin Intuitio 
Hyvän tyyppinen musta uros, jolla hieman pyöreät silmät, oikea purenta, turhan tiukka ala-
huuli, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hieman pehmeät ranteet, turhan alhai-
nen hännän kiinnitys, täyteläinen runko, sujuvat liikkeet, aurinkoinen luonne. 
AVO ERI1 SA PU2 VASERT 
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Jesbob Barbalala 
Kiireinen rungoltaan tasapainoinen nuori nainen, jolla feminiini pää, hyvä maski, oikea puren-
ta, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, hyvä hän-
täkierukka, liikkuu vielä vallattomasti edestä, einomainen tempperamentti.  
JUN EH2 
 
Pandanallen Esperada 
Hyvän tyyppinen nuori narttu, jolla jo täyteläinen runko, hyvä pää, suora purenta, hyvä kuono, 
hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula jaylälinja, hyvin asettunut häntä, hyvin rullaava takaliike, 
kulmaukset voisivat olla paremmat sekä edestä että takaa, esiintyy ja esitetään erinomaises-
ti, hieman leveät etuliikkeet.  
JUN ERI1 SA PN2 VASERT 



 
Seloy Party Girl 
Melko hyväntyyppinen nuori nainen, jolla melko hyvä pää, alaetuhampaita puuttuu, kuono-
vekki turhan voimakas, hyvin asettuneet korvat, seistessä hieman etumatala, hieman alhai-
nen hännän kiinnitys, erinomainen aurinkoinen luonne.  
JUN EH3 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Sese-On Geimailija 
Vahva runkoinen energinen nuori nainen, jolla me hyvä pää, oikea purenta, häntäkierukka 
voisi olla parempi, hyvä kaula ja ylälinja, sujuvat liikkeet sekä edestä että takaa.  
NUO ERI2 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
Erinomaista tyyppiä oleva nuori nainen, jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet kor-
vat, hieman pyöreät silmät, hyvät kulmaukset takana, riittävät edessä, hyvä rullaus takana, 
hieman korkea etuliike. 
NUO ERI1 SA PN1 ROP SERT  
 
 
 
AVOINLUOKKA NARTUT 
 
Ehfi Homecoming Queen 
Turhan pitkärunkoiselta vaikuttava narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hieman pyö-
reät silmät, ylälinja ei aivan korrekti, hieman alhainen hännän kiinnitys, koira liikkuu sujuvasti 
sivusta, etuliike hieman leveä. 
AVO EH4 
 
Finndanes Could Be The One 
Mittasuhteiltaan hyväntyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, alaleuka voisi 
olla näkyvämpi, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hyvä häntä, 
rodunomaiset liikkeet, tasapainoiset kulmaukset. 
AVO ERI2 
 
Finndanes Her Royal Fatness 
Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, hyvä runko, melko hyvä pää, kuitenkin alaleuka saisi 
olla näkyvämpi, hyvin asettuneet korvat, häntäkieppi voisi olla parempi, koira liikkuu sujuvasti 
ja takaa rodunomaisesti, hyvä kaula ja ylälinja.  
AVO EH3 
 
Merenrannan Willi-Hilla 
Pitkä runkoinen ja matala raajainen nerttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja 
ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, häntä kiehkura voisi olla parempi, esiintyy ja esitetään 
erinomaisesti. 
AVO H  
 
Nastanakin Leainna 
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla tasapainoiset kulmaukset, melko hyvä pää, hieman 
ulkonevat silmät, erinomainen purenta, suora rivi alahuuli, hyvä kaula ja ylälinja, hieman le-
veät ja vallattomat etuliikkeet, takaliike ok.  
AVO ERI1 SA PN3 
 



FORSSA 15.07.2012 
 
Ahlman-Stockmari Tanya 
 
PENTULUOKKA UROKSET 
 
Troppola X From Outer Space 
Erinomaisella ulottuvuudella liikkuva tiivis neliömäinen paketti, hyvä kallo osa, kaunis ala-
leuka, hieman kookkaat korvat, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntäkieppi, 
erinomainen ryhti. 
PEN 1 KP ROP-PEN 
 
PENTULUOKKA NARTUT 
 
Hariettans Unelma Ulpukka 
Narttumainen kokonaisuus, pään tulee kokonaisuudessaan vielä kehittyä, kevyet korvat, riitt-
vävän avoimet sieraimet. Näyttää hieman keiltään ajoittain. Hyvä raaja luusto ja takaosa. Hy-
vä häntäkieppi. Liikkuu hyvin takaa. Tarvitsee aikaa. 
PEN 4  
 
Troppola When I Fall In Love 
Erinomainen ilme, upea pigmentti, hyvä alaleuka, vahva kaula, tilava runko, rodun omaisesti 
kulmautunut hyvä häntäkieppi. Liikkuu tasapainoisesti, kaunis ylälinja liikkeessä. 
PEN 1 KP VSP-PEN 
 
Troppola Who Was That lady 
Tilava runkoinen narttu, ?pään tulee vielä kehittyä, riittävä silmien koko, hieman kookkaat 
korvat. Taipumusta seistä hieman eturaajat ulospäin. Hyvä häntäkieppi ja takaosa. Liikkuu 
hyvin takaa, etuliikkeeiden tulee iän myötä vakiintua. 
PEN 3 
 
Xeriex’s Just Think Twice 
Erinomaiseti rakentunut, tilava runkoinen narttu, jolla erinomainen eturinta ja ylälinja. Hieman 
kookkaat korvat, riittävä silmien koko. Hyvä alaleuka. Hyvä häntäkieppi, liikkuu hyvin takaa, 
etuliikkeiden tulee vielä vakiintua. Kauttaaltaan feminiininen. 
PEN 2 KP 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Lonely Rider’s Miracle Man In Black 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava kauniin musta uros. Kevyet korvat, kuono osa saisi olla 
täyteläisempi silmien alta. Hieman liikaa löysää kaulanahkaa. Hyvä runko. Alaleuka saisi olla 
leveämpi ja voimakkaammin kaareutunut, hyvä häntäkieppi. Toivoisin jäntevämmät takaliik-
keet. Kinnerkulmaus saisi ojentua paremmin. Miellyttävä käytös. 
JUN EH 1 
 
Roseclan’s Icy Posmo 
Voimakas rakenteinen uros, joka saisi olla lyhyempi rungon mittasuhteiltaan. Voimakas kallo 
osa, voimakkaat rypyt päässä, alaleuka saisi olla voimakkaampi ja paremmin kaareutunut, 
avonaiset sieraimet. Vahva raaja luusto, hyvä häntäkieppi. miellyttävä käytös. Ei saa lisää 
jykevöityä. Liikkuu kovin leveästi edestä, hyvä pigmentti. 
JUN H 
 



 
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Acterhalen Zwarte Q-Boom 
Hyvänkokoinen musta uros. Oikeat rungon mittasuhteet, hyvä koko kallossa, silmät voisivat 
olla tummemmat, toivoisin lisää kaarevuutta alaleukaan. Hyvä eturinta ja raajaluusto. Lyhyt 
rintakehä, hyvä väri. Toivoisin hieman lisää pyöreyttä runkoon. 
NUO EH 2  
 
Milone’s Yuriko Mio 
Hyvän kokoinen, voisi olla hieman lyhyempi rungon mittasuhteiltaan. Kookkaat korvat, ala-
leuka voisi olla vankempi, leveämpi, paremmin kaareutunut, hyvä eturinta, kääntää hieman 
eturaajojaan ulospäin. Hyvä häntäkieppi, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, miellyttävä 
käytös. Liikkeet saisivat olla yhden suuntaisemmat. 
NUO H 
 
Xeriex’s King Of The Hill 
Erinomaiset rungon mittasuhteet, oikea ilmeinen pää, vahva niska, kaunis ylälinja. Tilava 
runko. Rodun omaisesti kulmautunut, leveä reisi. Hyvä häntäkieppi, erinomainen pigmentti. 
Liikkuu hyvin. Selvä sukupuolileima. 
NUO ERI 1 SA PU 2 VASERT 
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Acterhalen Hazelaar 
Erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet, tiivis napakka runko. Hyvä kallo osa. Hyvät 
silmät, selvät rypyt. Hyvä eturinta, olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvä häntäkieppi, erinomai-
nen käytös. Liikkuu hyvin. 
AVO ERI 2 
 
Kingpoint Been There Done That 
Maskuliininen, oikeat rungon mittasuhteet, vahva niska, Hieman kevyet korvat. Hyvä kallo 
osa, avonaiset sieraimet. Hyvä eturinta. Vahva raaja luusto, hyvä häntäkieppi. Miellyttävä 
käytös, liikkuu yhden suuntaisesti edestä, saisi ojentaa kinnerkulmauksen liikkeestä, hieman 
”pitkähkö” karva peitteen laatu. Hieman liikaa trimmattu. 
AVO ERI 1  
 
Raparperin Kasipätkä 
Maskuliininen, hyvänkokoinen uros. Selvä sukupuolileima, hyvä kallo osa. Hieman kookkaat 
korvat, hyvät sieraimet ja alaleuka, hyvä eturinta, vahva raaja-luusto. Häntäkieppi voisi olla 
selvempi, erinomainen käytös. Liikkuu leveästi takaa. Hieman liikaa löysää kaulanahkaa. 
AVO ERI 3 
 
Riishill’s Herman 
Voimakas rakenteinen maskuliininen uros, hyvä kallo osa, kevyet korvat, liian voimakas ne-
nävekki, alaleuka saisi olla voimakkaampi ja paremmin kaareutunut. Hyvät takaraajat ja hän-
täkieppi, ei saa lisää jykevöityä ja massivoitua rungoltaan. Liikkuu hyvin takaa, hieman leve-
ästi edestä. Palkintosija määräytyy liian voimakkaasta nenävekistä. 
AVO H 
 
 
 
 
 



VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Azalea’s Joe Di Maggio 
Erinomaista rotutyyppiä oleva hyvänkokoinen uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvä eturinta. Kantaa 
itsensä erinomaisesti liikkeessä. Rodunomaisesti kulmautunut, hyvä häntäkieppi, erinomai-
nen pigmentti. Liikkuu erinomaisesti. 
VAL ERI 1 SA PU 1 SERT FI MVA VSP 
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Densbord My Miracle Lady 
Voimakas rakenteinen , hieman pitkä runkoinen narttu, hyvä kallo osa, hyvät silmät, kookkaat 
korvat, hyvä eturinta, vahva raaja-luusto. Ei saa lisää jykevöityä rungoltaan. Leveä reisi. Miel-
lyttävä käytös. Osa ? voisi ulottua paremmin maahan. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella, voisi 
olla kauttaaltaan tiiviimpi. 
JUN H  
 
Sprogu Bright Brighet 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava narttumainen kokonaisuus, riittävä koko kallossa, kaunis 
ilme, hyvä alaleuka, avonaiset sieraimet. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto, hyvä häntä-
kieppi. Erinomainen käytös. Liikkuu kovin leveästi takaa. Takaraajojen liike saisi olla kokonai-
suudessaan jäntevämpi.  Palkintosija määräytyy takaraajojen liikkeestä. Koira myös seisoo 
takaa hyvin leveästi. 
JUN H  
 
Troppola View From The Top 
Oikeat rungon mittasuhteet omaava, tiivis runkoinen narttu, kookkaat korvat, kaunis ilme, kir-
supigmentti saisi olla parempi, hyvä eturinta, hyvä häntäkieppi. Liikkuu tasapainoisesti. Ro-
dunomainen käytös. 
JUN ERI 1 SA 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Kingpoint Eat My Hat 
Hyvä runkoinen narttu, oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima. Kauniisti 
kaareutunut alaleuka, silmät voisivat olla tummemmat, kookkaat korvat, erinomainen runko, 
eturinta ja raaja-luusto. Hieman löysä kieppinen häntä, hyvä luonne. Liikkuu hyvin. 
NUO ERI 2 SA PN 3 VASERT 
 
Xeriex’s Queen Latifa 
Erinomaiset rungon mittasuhteet omaava tiivis narttu, avonaiset sieraimet, riittävä alaleuka, 
kevyet korvat, hyvä eturinta, erinomainen raaja-luusto. Hyvä häntäkieppi, liikkuu hyvin. Oikea 
ylälinja liikkeessä. 
NUO ERI 1 SA PN 2 SERT 
 
AVOLUOKKA NARTUT  
 
Debbies She’s Got The Look 
Ryhdikäs, oikeat rungon mittasuhteet, vahva niska, hyvä pää ja ilme, kookkaat korvat. Hyvä 
eturinta, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä pigmentti, hyvä häntäkieppi, liikkuu hy-
vin ja kantaa itsensä hyvin liikkeessä. 
AVO ERI 1 SA PN 4 



 
Hanlait Yulinetta 
Riittävän raajakorkeuden omaava, voimakas runkoinen narttu jolletoivoisin tiivimmän rungon. 
Riittävä kallon koko, hyvä ilme, kevyt alaleuka. Hyvä raaja-luusto ja taka osa, pehmeyttä ran-
teissa. Rauhallinen käytös. Liikkuu hyvin sivulta. 
AVO EH 3  
 
Merenrannan Wiehkeä Vadelma 
Lanneosaltaan hieman pitkä narttu jolla tiivis hyvä ylälinja. Kaunis ilmeinen pää, kookkaat 
kevyet korvat. Olkavarsi voisi olla viistompi. Hyvä runko ja raaja-luusto, samoin häntäkieppi. 
Eturaajojen liike saisi olla vakaampi. 
AVO ERI 2 SA 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
Erinomaisella ulottuvuudella liikkuva kaunis narttu, erinomainen pää ja ilme, kokoon sopiva 
runko ja raajaluusto, hyvä häntäkieppi. Parhaimmillaan liikkeessä. 
VAL ERI 1 SA PN 1 ROP 
 
VETERAANILUOKKA NARTUT 
 
Vilway’s Hypnotic Poison 
Edelleen tasapainoisesti liikkuva tilava runkoinen veteraani, hyvä kallo-osa. Kevyet korvat, 
riittävä raajaluusto, hyvä häntäkieppi, hyvä takaosa. 
VET ERI 1 ROP 
 
 



JYVÄSKYLÄ	  11.11.2012	  
tuom.	  Annaliisa	  Heikkinen	  
	  
PENTULUOKKA	  ,	  NARTUT:	  
Sese-On	  Kemu-Kerttu	  
POISSA	  
UROKSET:	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää,	  jossa	  hyvä	  maski	  ja	  hyvät	  rypyt.	  Kaunis	  
niskalinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Rodunomaiset	  liikkeet.	  Viehättävä	  luonne.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää.	  Erinomaiset	  pienet	  korvat.	  Hyvät	  silmät.	  
Hyvät	  rypyt	  ja	  maski.	  Kaula	  voisi	  olla	  aavistuksen	  pidempi.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Riittävät	  kulmaukset	  
edessä	  ja	  takana.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  Ihastuttava	  luonne.	  Erinomainen	  häntä.	  	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  
Strandsmedjans	  Under	  
Hyväntyyppinen	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Vankka	  runko.	  Hieman	  matalalle	  kiinnittynyt	  häntä.	  Voisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Hyvä	  
turkinlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  
JUN	  ERI3	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Hieman	  kookas	  hyväntyyppinen	  nuori	  uros.	  Korvat	  voisivat	  olla	  aavistuksen	  pienemmät.	  Hyvät	  poimut	  
naamassa.	  Kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  Etuosa	  voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Vankka	  runko.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Hieman	  matalalle	  kiinnittynyt	  häntä,	  jossa	  riittävä	  kierre.	  Saisi	  liikkua	  
tiiviimmin	  edestä.	  Hyvä	  luonne.	  
NUO	  ERI2	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
Hyväntyyppinen	  sopusuhtainen	  uros,	  joka	  on	  turhan	  paksussa	  kunnossa.	  Korvat	  voisivat	  olla	  vähän	  
pienemmät.	  Riittävät	  rypyt.	  Hieman	  pitkä	  alaleuka.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hieman	  
matalalle	  kiinnittynyt	  häntä,	  jossa	  kuitenkin	  hyvä	  kierre.	  Liikkuu	  löysästi	  edestä.	  Saisi	  olla	  
tiiviimmässä	  kunnossa.	  
NUO	  EH3	  
Milone’s	  Yuriko	  Mio	  
Hieman	  pitkärunkoinen	  uros,	  jolla	  hieman	  kookkaat	  korvat.	  Heikko	  alaleuka	  ja	  saksipurenta.	  Hyvä	  
kaula.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Vankka	  runko.	  Hieman	  matalalle	  kiinnittynyt	  
häntä.	  Saisi	  liikkua	  paremmin	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  luonne.	  Kauniisti	  esitetty.	  
NUO	  H	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  
Kookas,	  hieman	  pitkärunkoinen	  uros.	  Toivoisin	  hieman	  pienemmät	  korvat.	  Isot	  rypyt.	  Kaula	  voisi	  olla	  
pidempi.	  Lapojen	  takaa	  painuva	  ylälinja.	  Etuosan	  tulisi	  olla	  tiiviimpi.	  Hieman	  matalalle	  kinniittynyt	  
häntä.	  Liikkuu	  hyvin	  löysästi	  edestä.	  Miellyttävä	  luonne.	  
NUO	  EH4	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Oikea	  hännänkiinnitys	  ja	  hyvä	  kierre.	  Rodunomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  
luonne.	  
NUO	  ERI1	  SA	  VA-‐CA	  
Bombastic	  Fast	  In	  Formula	  
POISSA	  
Bombastic	  Iskra	  Nadezni	  
Hyväntyyppinen	  uros,	  joka	  voisi	  olla	  aavistuksen	  lyhyempi.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  leveämpi,	  etenkin	  
alaleuka.	  Hyvät	  korvat.	  Riittävät	  rypyt.	  Kaula	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Saisi	  olla	  paremmin	  



kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Vankka	  runko.	  Häntä	  voisi	  olla	  korkeammalle	  kiinnittynyt,	  mutta	  siinä	  on	  
hyvä	  kierre.	  Saisi	  liikkua	  tiiviimmin	  edestä.	  Hyvä	  luonne.	  
AVO	  ERI1	  
Marabou	  Voice	  Of	  Choice	  
Hieman	  kookas	  uros.	  Korvat	  voisivat	  olla	  aavistuksen	  pienemmät.	  Voimakkaat	  rypyt	  naamassa.	  
Nenävekki	  iso	  ja	  osittain	  sierainten	  päälle	  putoava.	  Hyvä	  kaula.	  Etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  
kulmautunut	  ja	  tiiviimpi.	  Myös	  takaosa	  voisi	  olla	  enemmän	  kulmautunut.	  Toivoisin	  korkeamman	  
hännänkiinnityksen.	  Liikkuu	  hyvin	  löysästi	  ja	  leveästi	  edestä.	  Hyvä	  luonne.	  
AVO	  EH2	  
Roseclan’s	  Flaming	  Saturn	  
Hieman	  pitkärunkoinen	  uros,	  jolla	  turhan	  kapea	  kuono-‐osa.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä,	  mutta	  etuosa	  
varsin	  löysä.	  Vankka	  runko.	  Lanneosa	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Hieman	  matalalle	  kiinnittynyt	  ja	  avoin	  häntä.	  
Saisi	  liikkua	  paremmin	  edestä	  ja	  takaa.	  Ei	  halua	  esiintyä.	  Liikkuu	  leveästi	  edestä,	  takaa	  hieman	  
ahtaasti.	  Esiintyy	  apaattisesti.	  
AVO	  H	  
Strandsmedjans	  Valentino	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  koko.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Toivoisin	  hieman	  pienemmät	  korvat.	  
Hyvät	  silmät.	  Hieman	  kapea	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  
runko.	  Riittävän	  korkealle	  kiinnittynyt	  häntä.	  Hyvä	  kierre.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
Kingpoint	  Crab	  Bait	  
Erinomainen	  tyyppi,	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää.	  Hyvät	  silmät.	  Hyvät	  rypyt.	  Riittävän	  
leveä	  kuono.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  
kauniisti.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  CACIB	  ROP	  
Vilway’s	  Legend	  Of	  Love	  
Erinomaisessa	  kunnossa	  oleva	  veteraaniuros.	  Erinomainen	  tyyppi.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  
pää.	  Maski	  jo	  hieman	  vaalentunut.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä	  ja	  
takana.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
VET	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  ROP-‐vet	  
Xeriex’s	  Erno	  Ensimmäine	  
Hyvässä	  kunnossa	  oleva	  veteraaniuros,	  joka	  liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  Erinomainen	  tyyppi	  ja	  rungon	  
mittasuhteet.	  Voimakkaat	  rypyt	  naamassa.	  Iso	  nenävekki	  peittää	  osittain	  sieraimet.	  Maski	  jo	  
vaalentunut.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Häntä	  voisi	  olla	  hieman	  
enemmän	  kiertynyt.	  
VET	  ERI2	  
NARTUT:	  
Finndanes	  Marry	  Me	  
Hyväntyyppinen	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Aavistuksen	  liian	  pitkä	  alaleuka	  ja	  
kapea.	  Maski	  voisi	  olla	  tummempi.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  
hyvin.	  
JUN	  ERI4	  
Hariettans	  Uhkea	  Ursula	  
Hyväntyyppinen	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  kapea	  alaleuka.	  Riittävät	  rypyt.	  
Etuosa	  saisi	  olla	  tiiviimpi	  ja	  eturaajat	  suoremmat.	  Vahva	  runko.	  Riittävä	  kierre	  hännässä.	  
Takakulmaukset	  saisivat	  olla	  voimakkaammat.	  Löysän	  etuosan	  vuoksi	  etuosa	  painuu	  liikkeessä.	  Hyvä	  
luonne.	  
JUN	  EH	  
Strandsmedjans	  Vilma	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävät	  liioittelemattomat	  rypyt.	  
Kauniit	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  ja	  
esiintyy	  hyvin.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Strandsmedjans	  Wera	  



Erittäin	  hyvänkokoinen.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  tyyppi.	  Korvat	  voisivat	  olla	  vähän	  
pienemmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  
Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Hyväntyyppinen,	  aavistuksen	  pitkärunkoinen,	  hyvin	  liikkuva	  nuori	  narttu.	  Toivoisin	  pienemmät	  
korvat	  ja	  tummemman	  maskin.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  runko.	  Hyväksyttävä	  
kierre	  hännässä.	  Hyvä	  luonne.	  
JUN	  ERI	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Erinomainen	  tyyppi,	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää,	  jossa	  sopivasti	  ryppyjä.	  Hyvin	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Bozo	  Gang’s	  Kaikilla	  Mausteilla	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  sopusuhtainen,	  hyvin	  liikkuva	  narttu.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi	  ja	  
alaleuka	  leveämpi.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Finndanes	  Living	  By	  Faith	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Riittävät	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvä	  luonne.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Mandarelli	  
Hieman	  kookas	  nuori	  narttu,	  jolla	  turhan	  voimakkaat	  rypyt	  naamassa.	  Hyvä	  kaula.	  Saisi	  olla	  paremmin	  
kulmautunut	  takaa.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä.	  Vahva	  runko,	  joka	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Suora,	  
alhaalla	  roikkuva	  häntä.	  Liikkuu	  löysästi	  edestä.	  
NUO	  H	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvät	  korvat.	  Voimakkaat	  rypyt.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävät	  
kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  runko.	  Hyvin	  kiinnittynyt	  häntä.	  Hyväksyttävä	  kierre	  hännässä.	  
Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Strandsmedjans	  Meyla	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hieman	  pitkä	  alaleuka.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Lanneosa	  voisi	  olla	  aavistuksen	  lyhyempi.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Xeriex’s	  Queen	  La	  Tifa	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Strandsmedjans	  Nezzie	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  koko.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Korvat	  voisivat	  olla	  pienemmät	  ja	  alaleuka	  
leveämpi.	  Voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  runko.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Strandsmedjans	  Nova	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  CACIB	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Strandsmedjans	  
Ryhmä	  hyväntyyppisiä	  koiria,	  joilla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  hyvät	  päät	  ja	  ilmeet.	  Erinomaiset	  
rungot	  ja	  hyvät	  hännät.	  Hyvät	  luonteet.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
Xeriex’s	  



Ryhmä	  hyväntyyppisiä,	  sopusuhtaisia	  koiria.	  Miellyttävät	  päät	  ja	  ilmeet.	  Hyvät	  rungot	  ja	  takaosat.	  
Hyvät	  luonteet.	  
KASV2	  KP	  
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PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Flash	  Of	  Joy	  Nikon	  
Kaunisraaminen	  pentu.	  Erinomainen	  runko.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Seisoo	  mallikkaasti	  raajoillaan.	  
Erittäin	  hyvä	  pään	  profiili.	  Hyvä	  ilme.	  Saisi	  liikkua	  tasaisemmin	  edestä.	  Sysimusta	  väri	  ja	  hyvä	  karva.	  
PEN1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Hariettans	  Tähtituiske	  
Kookas	  hieman	  pitkärunkoinen	  uros.	  Voimakas	  luusto.	  Hyvä	  takaosa.	  Ylälinja	  saisi	  olla	  tasaisempi.	  
Hyvä	  kallo.	  Hieman	  matala	  kuono,	  paksu	  poimu	  kuonon	  päällä.	  Ilme	  saisi	  olla	  parempi.	  Seisoo	  hyvin	  
raajoillaan.	  
PEN2	  
Pixietail’s	  Be	  Happy	  
POISSA	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Hariettans	  Tähtisade	  
POISSA	  
Pixietail’s	  Be	  Brave	  
POISSA	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Erittäin	  hyvärnukoinen	  pentu.	  Ihastuttavat	  ääriviivat.	  Erinomaiset	  raajat	  ja	  kulmaukset.	  Hyvä	  
päätyyppi	  ja	  ilme.	  Liikkeet	  ok.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  My	  Hands	  
Hyvärakenteinen	  narttu.	  Hieman	  hento	  luusto.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  
hännänkiinnitys	  ja	  takaosa.	  Hieman	  pieni	  pää	  runkoon	  verrattuna.	  	  
PEN2	  
UROKSET:	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Hyvin	  kaunis	  juniori.	  Erinomaiset	  mittasuhteet.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Voimakas	  luusto.	  Päälaki	  saisi	  olla	  
litteämpi.	  Hieman	  löysät	  kyynärpäät.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ryhdikkäät	  liikkeet.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
Hieman	  matala,	  raskasrunkoinen	  uros.	  Voimakas,	  mutta	  liian	  ryppyinen	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvä	  hännänkiinnitys	  ja	  takaosa.	  Rungossa	  liikaa	  poimuja.	  Karvapeite	  pitkä	  ja	  pehmeä.	  Ryhdikkäät	  
sivuliikkeet.	  	  
JUN	  EH3	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Ääriviivoiltaan	  erittäin	  kaunis	  uros.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvät	  raajat	  ja	  kulmaukset.	  Lyhyt,	  tiivis.	  
Rungossa	  turhan	  voimakkaat	  poimut.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula.	  Erinomaisessa	  
kunnossa.	  Ryhdikkäät	  liikkeet.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Quartz-Amor’s	  Fargat	  Giehbalunta	  
Esitetään	  turhan	  lihavassa	  kunnossa.	  Hieman	  raskasrunkoinen	  uros.	  Hyvä	  kallo.	  Kuono	  pitäisi	  olla	  
täyteläisempi.	  Suuret	  silmät.	  Voimakas	  kaula	  ja	  rynnäs.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hieman	  matala	  hännänkiinnitys.	  
Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  takaosa.	  Saisi	  liikkua	  joustavammin.	  Valkoinen	  rintatäplä	  turhan	  iso.	  	  
JUN	  EH4	  
Blomlane’s	  Black	  Eros	  
Sopivan	  kokoinen,	  tällä	  hetkellä	  liian	  kevytrunkoinen,	  hyvin	  lihaksikas	  uros.	  Kuono	  saisi	  olla	  
täyteläisempi.	  Liian	  voimakas	  nenäpoimu.	  Hyvä	  kaula.	  Sopiva	  rinnan	  syvyys.	  Hyvä	  ylälinja.	  Takaosa	  
saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Esitetään	  hyvin	  jäntevässä	  kunnossa.	  	  
NUO	  EH1	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  



POISSA	  
Marabou	  Voice	  Of	  Choice	  
Kookkaan	  puoleinen	  uros.	  Pää	  liian	  ryppyinen.	  Liian	  voimakas	  nenäpoimu.	  Heikko	  alaleuka.	  Hyvä	  
kaula.	  Voimakas	  luusto.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvin	  litteä	  häntä.	  Ryhdikkäät	  liikkeet.	  Lyhyehkö	  karvapeite.	  
Tekee	  hieman	  pitkärunkoisen	  vaikutelman.	  	  
AVO	  EH3	  
Quartz-Amor’s	  Arramiella	  
Hyvä	  koko.	  Hieman	  matala	  kokonaisuus.	  Hyvä	  kallo.	  Kuono	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Lyhyt	  kaula.	  Liian	  
löysät	  kyynärpäät.	  Leveä	  edestä.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  hännänkiinnitys.	  Väri	  saisi	  olla	  syvempi	  musta.	  Pitäisi	  
liikkua	  paremmin	  edestä.	  
AVO	  EH4	  
Seppo	  
Hyvin	  ryhdikäs	  hyvärunkoinen	  uros.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  raajat	  ja	  kulmaukset.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Turhan	  voimakkaita	  ryppyjä	  rungossa.	  Hyvä	  kallon	  malli.	  Kuonon	  pitäisi	  olla	  täyteläisempi.	  Liian	  
voimakas	  nenäpoimu.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  	  
AVO	  EH2	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Kaunis	  uros.	  Erinomaisen	  kaunis	  pää,	  kauniit	  detaljit.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Seisoo	  erinomaisella	  
tavalla	  raajoillaan.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  hännänkiinnitys	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  niin	  kuin	  pitääkin.	  	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  
Blå	  Mandag’s	  Luxury	  Line	  Lasse	  
Erittäin	  sopivan	  kokoinen	  uros,	  jolla	  erinomainen	  runko.	  Hyvä	  kaulan	  kaari	  ja	  ylälinja.	  Erinomaiset	  
raajat.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Naamataulu	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Erinomainen	  hännänkiinnitys.	  Ok	  liikkeet.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
Finndanes	  Inside	  Joke	  
Erittäin	  sopivan	  kokoinen,	  hyvärakenteinen,	  aavistuksen	  matala	  uros.	  Kaunis	  pään	  profiili.	  Hyvä	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Seisoo	  hyvin	  raajoillaan.	  Liikaa	  poimuja	  rungossa.	  Hieman	  pehmeä	  karvapeite.	  Vetävä	  askel.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
Vilway’s	  Legend	  Of	  Love	  
Hyvässä	  kunnossa	  oleva	  veteraani.	  Kauniit	  ääriviivat.	  Liikkuu	  hyvin.	  
VET	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  ROP-‐vet	  
NARTUT:	  
Finndanes	  Next	  Top	  Model	  
Erittäin	  sopivan	  kokoinen	  hyvärunkoinen	  narttu.	  Kaunis,	  mutte	  hieman	  pieni	  pää.	  Lyhyt	  kaula.	  Hyvin	  
kehittynyt	  runko.	  Seisoo	  hyvin	  raajoillaan.	  Liikkeet	  ok.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Jadaos	  
Hyvin	  kehittynyt	  narttu.	  Kuono	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kallon	  malli.	  Pigmentti	  pitäisi	  olla	  
voimakkaampi.	  Lyhyt	  kaula.	  Hyvät	  raajat	  ja	  kulmaukset.	  Seisoo	  takakorkeana.	  Hyvä	  häntä.	  	  
JUN	  EH	  
Sese-On	  Kiva-Kaveri	  
Hieman	  matala	  kokonaisuus.	  Hyvärakenteinen	  narttu.	  Hieman	  pitkä	  kuono.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  pitkä	  
lanne.	  Hyvä	  hännäkiinnitys.	  Tekee	  liian	  matalan	  vaikutelman.	  
JUN	  EH	  
Strandmedjans	  Yanka	  
Hyvärunkoinen	  tiivis	  narttu.	  Sopiva	  luusto.	  Seisoo	  hyvin	  raajoillaan.	  Ilmeikäs	  pää,	  joka	  on	  liian	  pieni	  
runkoon	  verrattuna.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  hännänkiinnitys	  ja	  takaosa.	  Kaikkea	  saisi	  
olla	  enemmän.	  
JUN	  EH3	  
Xeriex’s	  Just	  Think	  Twice	  
Hyvin	  kaunis	  narttu.	  Lyhyt	  tiivis	  runko.	  Ilmeikkäät	  kasvot.	  Naamataulu	  saisi	  olla	  hieman	  leveämpi.	  
Erittäin	  hyvä	  profiili.	  Seisoo	  hyvin	  raajoillaan.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  hännänkiinnitys.	  Hyvä	  takaosa.	  
Erinomainen	  liikkuja.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  



Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Sopivan	  kokoinen	  narttu.	  Liian	  sileä	  otsa.	  Hieman	  pitkä	  kuono.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Seisoo	  hyvin	  
raajoillaan.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Liikkeet	  ok.	  
JUN	  EH	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Hyvin	  ryhdikäs	  narttu.	  Hieman	  pieni	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  	  
Hännänkiinnitys	  saisi	  olla	  korkeammalla.	  Litteä	  häntä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  länkisäärisesti.	  
JUN	  EH4	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
Hieman	  matala	  hyvärakenteinen	  narttu,	  joka	  esitetään	  turhan	  lihavassa	  kunnossa.	  Hyvä	  pään	  profiili.	  
Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  takaosa	  ja	  hännänkiinnitys.	  Korkeuden	  ja	  pituuden	  mittasuhteet	  pitäisi	  olla	  
paremmat.	  Liian	  pehmeät	  ranteet.	  
NUO	  EH3	  
Grande	  Garganta	  Hay	  Tormenta	  
Esitetään	  liian	  lihavassa	  kunnossa.	  Kookas	  narttu.	  Hyvät	  raajat.	  Ilmeikkäät	  kasvot.	  Lyhyt	  kaula.	  
Köyristää	  selkäänsä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Pitäisi	  esiintyä	  enemmän	  edukseen.	  Täytyy	  saada	  
enemmän	  kehätottumusta.	  
NUO	  H	  
Hariettans	  Uhkea	  Ursula	  
POISSA	  
Marnellin	  Pennin	  Verran	  
Saisi	  olla	  kauttaaltaan	  voimakkaampi.	  Kuono-‐osan	  pitäisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvin	  kevyt	  
runko.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  takaosa.	  Täytyy	  saada	  kaikkea	  lisää.	  
NUO	  EH2	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Erittäin	  hyvärunkoinen	  narttu.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko.	  Päässä	  turhan	  voimakkaat	  
rypyt	  ja	  nenäpoimu.	  Hieman	  suuret	  korvat.	  Erinomainen	  luusto.	  Täyteläinen	  runko.	  
Liikkeet	  ok.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  VA-‐SERT	  
Blomlane’s	  Dream	  Come	  True	  
Sopivan	  kokoinen.	  Lyhyt	  tiivis	  runko.	  Erittäin	  hyvä	  pään	  profiili.	  Hyvät	  raajat	  ja	  kulmaukset.	  Liikkeet	  
ok.	  Sopiva	  massa.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Finndanes	  Like	  It	  Or	  Not	  
Ääriviivoiltaan	  hyvä	  kokonaisuus.	  Naamataulu	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Hyvä	  pään	  profiili.	  Hyvä	  kaula.	  
Sopiva	  luusto.	  Ylälinja	  saisi	  olla	  tasaisempi.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkeet	  ok.	  
AVO	  ERI2	  
Marnellin	  Merlin	  
Sopivan	  kokoinen	  narttu.	  Naamataulu	  saisi	  olla	  leveämpi.	  Leveä	  rinta.	  Ylälinja	  saisi	  olla	  tasaisempi.	  
Liikaa	  nahkaa,	  hyvin	  löysässä	  kunnossa.	  Seisoo	  hyvin	  raajoillaan.	  Hyvä	  takaosa.	  
AVO	  EH3	  
Marnellin	  Mimmi	  
Esitetään	  turhan	  lihavassa	  kunnossa.	  Hyvärakenteinen	  narttu.	  Hyvä	  pään	  profiili.	  Seisoo	  tukevasti	  
raajoillaan.	  Ylälinja	  saisi	  olla	  tasaisempi.	  Kotiin	  laihtumaan!	  Ryhdikkäät	  liikkeet.	  
AVO	  EH4	  
Sese-On	  Geimailija	  
Hieman	  matala	  kokonaisuus.	  Hyvärunkoinen,	  lyhyt	  ja	  tiivis.	  Naamataulun	  pitäisi	  olla	  leveämpi.	  
Hengittää	  hieman	  äänekkäästi.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Mittasuhteet	  pitäisi	  olla	  paremmat.	  Runko	  hyvin	  
syvä	  raajoihin	  nähden.	  
AVO	  H	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
Hyvin	  ryhdikäs,	  erittäin	  sopivan	  kokoinen	  narttu.	  Erinomaiset	  ääriviivat.	  Hyvä	  runko.	  Hyvät	  raajat	  ja	  
käpälät.	  Erittäin	  hyvä	  takaosa.	  Liian	  pehmeä	  turkki.	  Erittäin	  tyylikkäät	  sivuliikkeet.	  	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  



Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Erinomaisen	  kaunis	  narttu.	  Kauniit	  mittasuhteet.	  Erittäin	  hyvä	  kehys.	  Seisoo	  hyvin	  raajoillaan.	  Hyvin	  
ilmeikkäät	  kasvot.	  Erittäin	  hyvät	  liikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Xeriex’s	  
Erittäin	  tasainen	  hyvä	  ryhmä.	  Erittäin	  mopsimaisia	  ääriviivoiltaan.	  Tasarakenteisia.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



JUUKA	  10.3.2013	  
tuom.	  Kristiina	  Ahlberg	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Pugemon	  Monsieur	  Michelin	  
7	  kk:n	  ikäinen,	  maskuliininen	  aivan	  liian	  lihavassa	  kunnossa	  esitetty	  pentu.	  Kaunis	  kallo,	  kauniit	  
silmät,	  hyvät	  rypyt,	  raskas	  nenävekki.	  Kuono	  saisi	  olla	  syvempi,	  hieman	  roikkuvat	  huulet.	  Erinomainen	  
luusto,	  hyvä	  kaula.	  Suorat	  kulmaukset.	  Spiraalille	  kiertyvä,	  taaksepäin	  kääntyvä	  häntä.	  Paksu	  vielä	  
kovin	  pentumainen	  turkki.	  Liikkuu	  hyvällä	  mopsirullauksella,	  joskin	  leveästi	  edestä.	  	  
PEN1	  
UROKSET:	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Maskuliininen	  uros,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  kaula,	  kauniit	  korvet,	  silmät.	  Erinomainen	  
pigmentti.	  Sieraimet	  saisivat	  olla	  avoimemmat.	  Hieman	  riippuvat	  huulet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Hyvä	  kaula.	  
Erittäin	  suora	  etuosa,	  eturinta	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Erinomainen	  runko.	  Polvikulma	  saisi	  olla	  
voimakkaampi.	  Hyvä	  häntäkieppi,	  hännän	  kiinnitys	  saisi	  olla	  korkeampi.	  Liikkuu	  hyvällä	  rullauksella,	  
on	  enemmän	  edukseen	  liikkeessä.	  
JUN	  ERI2	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
Vuoden	  ikäinen	  uros,	  erinomaiset	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  alaleuka.	  Suora	  etuosa.	  
Erinomainen	  luusto,	  runko,	  takakulmaukset.	  Erittäin	  paksu,	  hieman	  pitkä	  karva.	  Ihastuttava	  luonne.	  
Liikkuu	  rodunomaisesti,	  vielä	  pentupehmeyttä	  selässä.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
NARTUT:	  
Shvartsen	  Vald	  Oktaviana	  Avgusta	  
Feminiininen	  juniori	  narttu,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  kaula,	  ruusukorvat,	  kauniit	  silmät,	  hyvät	  
rypyt.	  Kirsussa	  tulisi	  olla	  yhtenäinen	  tumma	  pigmentti.	  Kuono	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  alaleuka.	  
Hyvä	  kaula,	  luusto.	  Riittävä	  eturinta,	  hyvä	  runko,	  riittävät	  takakulmaukset.	  Alaskiinnittynyt	  häntä,	  jota	  
ei	  halua	  tänään	  esitellä.	  Hyvä	  turkki.	  Liikkuu	  rodunomaisesti	  muuten,	  mutta	  nostelee	  liikaa	  
eturaajojaan.	  Ujo	  luonne.	  
JUN	  H	  
Strandsmedjans	  Yanka	  
Vuoden	  ikäinen,	  vielä	  kovin	  pentumainen	  juniori	  narttu.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  
Erittäin	  suuret	  korvat.	  Hyvä	  kaula,	  hyvä	  luusto,	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Kaunis	  häntä.	  Suora	  
etuosa.	  Erinomainen	  turkki,	  kaunis	  väri.	  Liikkuu	  rodunomaisesti	  muuten,	  mutta	  leveästi	  edestä.	  
JUN	  ERI1	  	  SA	  PN-‐1	  SERT	  ROP	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Feminiininen	  juniori	  narttu,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  kallo,	  hyvä	  korvien	  asento.	  Ulkonevat	  
silmät,	  joista	  näkyy	  paljon	  valkuaista.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  syvempi.	  Erinomainen	  pigmentti.	  
Erinomainen	  kaula,	  eturinta.	  Kokoon	  nähden	  hyvä	  luusto.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Erinomainen	  turkki.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  rodunomaisesti,	  mutta	  nostelee	  aivan	  liikaa	  
etujalkojaan	  ylös.	  
JUN	  EH2	  
Finndanes	  Let’s	  Mingle	  I’m	  Single	  
Sopivan	  kokoinen,	  iloinen	  narttu.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kallo,	  hieman	  voimakas	  nenävekki.	  Silmät	  
saisivat	  olla	  hieman	  suuremmat.	  .	  Erinomainen	  pigmentti.	  Kuono	  voisi	  olla	  syvempi.	  .	  Erinomainen	  
alaleuka,	  hyvät	  korvat,	  kaunis	  kaula.	  Erinomainen	  luusto.	  Hyvä	  runko,	  häntä	  ja	  takakulmaukset.	  
Liikkuu	  hyvällä	  mopsirullauksella.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
	  
	  
	  
	  
	  



Xeriex’s	  Diesel	  Jeans	  
Sopivan	  kokoinen,	  feminiininen	  narttu.	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kallo,	  hieman	  voimakas	  nenävekki.	  
Silmät	  voisivat	  olla	  suuremmat.	  Kuono	  voisi	  olla	  syvempi,	  kuonon	  leveys	  hyvä.	  Hyvä	  kaula,	  pysty	  lapa,	  
erinomainen	  runko.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Raajaluusto	  saisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi.	  Hyvä	  
häntä.	  Erinomainen	  turkki.	  Liikkuu	  leveästi	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  
AVO	  EH2	  
	  



JOENSUU	  10.8.2013	  
tuom.	  Nikola	  Smolic,	  Kroatia	  (PENNUT)	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Metsämansikan	  Diana	  
Correct	  size.	  Typical	  expression.	  Upright	  shoulder.	  Need	  more	  angulations	  in	  the	  rear.	  In	  movement	  
needs	  more	  reach	  &	  drive.	  
PEN1	  
Sese-On	  Merituuli	  
Good	  size,	  long	  gaited	  in	  format.	  Typical	  expression.	  Upright	  in	  shoulders.	  Feet	  could	  be	  tighter.	  Tail	  
could	  have	  a	  better	  curl.	  In	  moment	  needs	  more	  reach	  &	  drive.	  
PEN2	  
	  
JOENSUU	  10.8.2013	  
tuom.	  Zorica	  Salijevic,	  Ruotsi	  (EI	  PENNUT)	  
	  
UROKSET:	  
Hongotar	  Allways	  On	  My	  Mind	  
Well	  developed	  &	  presented.	  Head	  with	  good	  proportion	  &	  pigmentation.	  Musculous	  body.	  Good	  
angulation.	  Very	  nice	  in	  movement.	  Nice	  temperament.	  Nice	  ringtraining.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Very	  strong	  neck.	  Prefer	  stronger	  upperline.	  Correct	  angulation.	  
Nice	  in	  movement.	  Little	  bit	  long	  in	  body	  but	  in	  a	  good	  balance.	  
NUO	  EH4	  
Chuppy	  Cheeks	  News	  Maker	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Very	  strong	  neck.	  Correct	  topline.	  Prefer	  better	  muzzle	  
definition.	  Correct	  in	  movement.	  
NUO	  EH2	  
Finndanes	  Nearest	  To	  Heaven	  
Very	  nice	  head	  with	  good	  proportion	  &	  pigmentation.	  Strong	  neck.	  Prefer	  stronger	  upperline,	  better	  
muzzle	  definition	  and	  better	  angulation	  and	  more	  energy	  on	  backfeet.	  Nice	  temperament.	  
NUO	  EH3	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Well	  developed	  body.	  Good	  angulation.	  Nice	  in	  movement.	  Nice	  
temperament	  and	  excellent	  ringtraining.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  	  
Jesbob	  Corona	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Strong	  neck.	  Prefer	  stronger	  upperline,	  better	  developed	  
forechest	  &	  better	  muzzle	  definition.	  Prefer	  little	  bit	  stronger	  angulation	  &	  more	  energy	  in	  movement.	  
Nice	  temperament.	  
NUO	  EH	  
Kingpoint	  Fair	  And	  Square	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Elegant	  neck.	  Prefer	  stronger	  upperline,	  better	  muzzle	  definition.	  
Needs	  better	  angulation	  &	  more	  power	  in	  movement.	  Nice	  temperament.	  
NUO	  EH	  
Blå	  Mandag’s	  Pene	  Petrus	  Polkagris	  
POISSA	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
POISSA	  
Jrmile	  Punch	  Chezare	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation	  &	  proportion.	  Correct	  topline.	  Quite	  good	  developed	  forechest.	  
Needs	  more	  substance	  and	  better	  muzzle	  definition.	  Needs	  much	  better	  and	  much	  stronger	  angulation.	  
Nice	  temperament.	  



AVO	  EH2	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Very	  nice	  head	  with	  good	  pigment.	  Well	  developed	  body.	  Needs	  better	  angulation	  on	  front	  legs	  and	  
much	  stronger	  elbows.	  Nice	  temperament.	  Excellent	  ringtraining.	  
VAL	  EH2	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
POISSA	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Beautiful	  champion,	  excellent	  pigment.	  Well	  developed	  body.	  Correct	  angulation.	  Nice	  in	  movement.	  
Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  CACIB	  
Quartz-Amor’s	  Cuvcass-Avra	  
Head	  with	  excellent	  pigmentation	  &	  proportion.	  Very	  strong	  neck.	  Well	  developed	  body.	  Prefer	  better	  
angulation	  and	  more	  power	  in	  movement.	  
VAL	  EH3	  
NARTUT:	  
Aamulumon	  Quu	  Quu	  Qääqää	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Correct	  neck.	  Needs	  much	  stronger	  topline,	  better	  developed	  
forechest	  and	  better	  muzzle	  definition.	  Needs	  stronger	  elbows	  &	  better	  angulation.	  Needs	  stronger	  
and	  more	  energetic	  movement.	  Correct	  temperament.	  	  
JUN	  H	  
Anjos	  Augury	  
Correct	  head	  with	  good	  pigment.	  Elegant	  neck.	  Needs	  stronger	  upperline,	  better	  position	  of	  croup	  and	  
tail.	  Prefer	  better	  muzzle	  definition	  and	  stronger	  angulation	  on	  back	  feet.	  Nice	  temperament.	  
JUN	  EH	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  
Beuatiful	  head	  with	  excellent	  pigmentation.	  Well	  developed	  body	  &	  good	  balance.	  Good	  angulation.	  Lot	  
of	  energy	  in	  movement.	  Nice	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  
Jou-Haun	  Runa	  
Typical	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Well	  developed,	  strong	  body.	  Good	  angulation.	  Nice	  in	  
movement.	  Nice	  temperament.	  Excellent	  ringtraining.	  
JUN	  ERI	  
Miniruusun	  Tuisku	  
Head	  with	  good	  pigmentation	  but	  prefer	  better	  position	  and	  holding	  of	  ears.	  Correct	  topline	  but	  needs	  
better	  holding	  of	  tail.	  Needs	  more	  substance	  and	  much	  better	  muzzle	  definition.	  Needs	  better	  
angulation.	  Nice	  temperament.	  
JUN	  H	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Beutiful	  head	  with	  excellent	  pigment.	  Very	  strong	  body.	  Good	  angulation.	  Nice	  temperament.	  Excellent	  
ringtraining.	  
JUN	  ERI4	  
Quartz-Amor’s	  Gerges-Gaisanuvvos	  
POISSA	  
Souldon	  Aisne	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Strong	  neck.	  Correct	  topline.	  Body	  with	  lot	  of	  substance	  but	  
needs	  better	  muzzle	  definition.	  Prefer	  better	  angulation	  and	  more	  energy	  in	  movement.	  Nice	  
temperament.	  
JUN	  EH	  
Troppola	  You	  Only	  Live	  Once	  
Very	  nice	  head	  &	  good	  pigmentation.	  Very	  strong	  neck.	  Body	  in	  excellent	  balance.	  Good	  angulation.	  
Nice	  temperament.	  
JUN	  ERI3	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  



Typical	  head	  with	  excellent	  pigmentation.	  Very	  strong	  neck.	  Very	  strong	  but	  in	  the	  same	  time	  elegant	  
body.	  Good	  angulation.	  Very	  nice	  in	  movement	  with	  energy	  and	  self	  confidence.	  Nice	  temperament.	  
Excellent	  ringtraining.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  
Finndanes	  Marry	  Me	  
Good	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Correct	  topline.	  Prefer	  better	  developed	  forechest	  and	  deeper	  
chest.	  Prefer	  better	  angulation	  on	  front	  legs.	  Nice	  temperament.	  
NUO	  EH	  
Marmazet	  Tequila	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Body	  in	  good	  balance.	  Good	  angulation.	  Nice	  temperament.	  
Excellent	  ringtraining.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Jadaos	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Correct	  topline,	  deep	  underline.	  Correct	  angulation.	  Nice	  
temperament.	  
NUO	  ERI3	  
Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Head	  with	  good	  proportion	  &	  pigmentation.	  Body	  in	  good	  balance.	  Good	  angulation.	  Nice	  movement.	  
Nice	  temperament.	  
NUO	  ERI4	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Well	  developed	  body.	  Correct	  angulation.	  Nice	  in	  movement.	  Nice	  
temperament.	  
NUO	  ERI2	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Correct	  head	  with	  good	  pigment.	  Very	  strong	  body.	  Good	  angulation.	  Nice	  temperament.	  Excellent	  
ringtraining.	  
AVO	  ERI4	  
Finndanes	  Another	  Fairy	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Elegant	  neck.	  Needs	  stronger	  upline,	  better	  developed	  
forechest,	  much	  more	  substance	  and	  better	  muscle	  definition.	  Needs	  stronger	  angulation.	  
AVO	  H	  
Finndanes	  Garden	  Gnome	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Very	  strong	  body	  with	  lot	  of	  substance	  &	  correct	  muscle	  definition.	  
Good	  angulation	  Nice	  in	  movement.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  ERI3	  
Ibolya	  Pug	  Of	  Grandbull	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Elegant	  neck.	  Well	  developed	  body.	  Prefer	  better	  angulation	  and	  
more	  power	  in	  movement.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Jesbob	  Cressida	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Correct	  neck.	  Prefer	  stronger	  upperline	  and	  better	  muscle	  
definition.	  Needs	  stronger	  angulation	  &	  more	  energy	  in	  movement.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Pandanallen	  Exquisita	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Elegant	  neck.	  Correct	  topline	  but	  prefer	  better	  developed	  
forechest,	  deeper	  chest	  and	  better	  muscle	  definition.	  Prefer	  stronger	  angulation.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Pugemon	  Hyasinth	  Bucket	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Correct	  neck.	  Correct	  topline	  but	  prefer	  better	  muscle	  definition,	  
stronger	  elbows	  and	  better	  angulation.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Quartz-Amor’s	  Dimmy-Ibby	  



Very	  nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Well	  developed	  body	  in	  good	  balance.	  Good	  angulation.	  Nice	  
movement.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Typical	  head	  with	  excellent	  pigmentation.	  Well	  developed	  body.	  Excellent	  muscle	  definition.	  Correct	  
angulation.	  Nice	  movement.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Good	  angulation.	  Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI3	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion	  &	  pigmentation.	  Well	  developed	  body.	  Very	  strong	  &	  elegant.	  Good	  
angulation.	  Nice	  movement.	  Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI2	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
Nice	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Body	  in	  excellent	  balance.	  Good	  angulation.	  Correct	  movement.	  
Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Jou-haun	  Serafina	  
Head	  with	  good	  pigmentation.	  Well	  developed	  body	  with	  lot	  of	  substance.	  Prefer	  better	  muscle	  
definition.	  Prefer	  stronger	  angulation	  especially	  on	  front	  legs.	  Nice	  temperament.	  
VAL	  EH	  
Quartz-Amor’s	  Bassi	  Katlafell	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Well	  developed	  body.	  Correct	  angulation.	  Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI4	  
Vende	  Sofi	  S	  Bulvara	  Briosh	  
Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Strong	  neck.	  Prefer	  stronger	  upperline.	  Body	  with	  a	  lot	  of	  
substance	  but	  very	  bad	  muscle	  definition.	  Needs	  much	  stronger	  elbows,	  much	  stronger	  angulations	  
and	  more	  energy	  in	  movement.	  Needs	  more	  training	  to	  improve	  condition.	  
VAL	  H	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Beautiful	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Very	  elegant	  neck.	  Body	  in	  excellent	  balance.	  Excellent	  
angulation.	  Nice	  temperament.	  Excellent	  ringtraining	  and	  handling.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  CACIB	  VSP	  
Jou-Haun	  Viivi	  
Excellent	  condition	  for	  10	  years.	  Correct	  head	  with	  good	  pigmentation.	  Prefer	  better	  forechest,	  much	  
stronger	  angulation	  on	  front	  legs	  and	  better	  angulation	  on	  back	  legs.	  Nice	  temperament.	  
VET	  EH1	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
POISSA	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Jou-Haun	  
Very	  equal	  group	  presented	  by	  the	  owners	  who	  know	  how	  to	  present	  pugs.	  
KASV2	  KP	  
Pugemon	  
All	  4	  members	  of	  the	  group	  have	  almost	  the	  same	  level	  of	  breed	  charasteristics.	  The	  group	  is	  
presented	  in	  very	  professionel	  way.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
Quartz-Amor’s	  
4	  very	  equal	  mempers	  in	  the	  group	  wit	  same	  level	  of	  breed	  charasteristics.	  
KASV3	  KP	  
	  



JOENSUU	  11.8.2013	  
tuom.	  Laurent	  Heinesche,	  Luxemburg	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Metsämansikan	  Diana	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Ears	  could	  have	  better	  position.	  Straight	  front.	  Topline	  is	  a	  little	  
sloping	  to	  front.	  Excellent	  chest.	  Rear	  angulation	  should	  be	  more	  present.	  Good	  tailset	  and	  carriage.	  
Feet	  could	  be	  more	  compact.	  Correct	  movement	  in	  front,	  back	  and	  profile.	  
PEN2	  KP	  
Sese-On	  Merituuli	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Beautiful	  expression.	  Correct	  front,	  a	  little	  bit	  open.	  Nice	  solid	  topline.	  
Excellent	  chest.	  Nice	  rear.	  Excellent	  tailset,	  could	  be	  a	  little	  bit	  tight.	  Nice	  movement	  in	  front,	  behind	  
and	  profile.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Hongotar	  Allways	  On	  My	  Mind	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion	  and	  nice	  expression.	  Could	  have	  a	  little	  more	  chin.	  Mask	  should	  be	  
more	  present.	  Very	  nice	  front.	  Excellent	  topline.	  Good	  chest.	  Nice	  rear	  angulation.	  Excellent	  tailset	  and	  
carriage.	  Feet	  could	  be	  more	  compact.	  Maximum	  coated.	  Free	  movement	  in	  front,	  behind	  and	  profile.	  
JUN	  ERI1	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
Very	  maskulin	  head.	  Should	  have	  more	  underjaw.	  Straight	  front.	  Topline	  is	  sloping	  to	  the	  front	  and	  
should	  be	  better	  proportion.	  Too	  long.	  Excellent	  chest.	  Rear	  angulation	  should	  be	  more	  present.	  
Correct	  tailset	  and	  carriage.	  Feet	  could	  be	  more	  compact.	  Maximum	  coated.	  For	  all	  ready	  very	  wrinkle	  
for	  the	  age.	  Acceptable	  movement.	  
NUO	  EH4	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
Correct	  maskulin	  head,	  nice	  front.	  Good	  topline.	  Excellent	  chest.	  Nice	  rear	  angulation.	  Excellent	  tailset	  
and	  position.	  Maximum	  coated.	  Nice	  movement	  in	  front,	  behind	  and	  profile.	  A	  little	  bit	  too	  shadow.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Jesbob	  Corona	  
Nice	  maskulin	  head.	  Front	  is	  a	  little	  straight.	  Excellent	  topline.	  Very	  nice	  chest.	  Rear	  angulation	  could	  
be	  more	  present.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Nice	  movement	  behind,	  correct	  in	  front	  and	  nice	  in	  
profile.	  
NUO	  ERI2	  
Kingpoint	  Fair	  And	  Square	  
Correct	  head.	  Front	  is	  a	  little	  straight.	  Excellent	  topline	  with	  nice	  proportion.	  Excellent	  ribcage.	  Nice	  
rear	  angulation.Tailset	  could	  be	  higher.	  Nice	  movement	  in	  front,	  a	  little	  bit	  too	  wang	  in	  behind.	  
NUO	  ERI3	  
Blå	  Mandag’s	  Pene	  Petrus	  Polkagris	  
POISSA	  
Gordejus-Armani	  Gautama	  
Correct	  head.	  Front	  is	  a	  little	  bit	  straight	  and	  topline	  could	  be	  more	  straight.	  Ribcage	  better	  shape.	  Rear	  
angulation	  could	  be	  more	  present.	  Tailset	  could	  be	  more	  high.	  Correct	  movement	  in	  front,	  behind	  and	  
profile.	  
AVO	  EH1	  
Jesbob	  Anselmi	  
Correct	  head,	  a	  little	  bit	  too	  wrinkled.	  Underjaw	  should	  be	  more	  present.	  Straight	  front.	  Correct	  
topline.	  Correct	  chest.	  Straight	  rear	  angulation.	  Tailset	  could	  be	  higher.	  Maximum	  coated.	  Correct	  in	  
movement.	  Should	  have	  more	  neck,	  massive	  dog.	  
AVO	  EH3	  
Jrmile	  Punch	  Chezare	  



Head	  could	  be	  better	  shape,	  over	  wrinkled	  dog.	  Straight	  front.	  Correct	  topline	  and	  chest.	  Rear	  
angulation	  should	  be	  more	  present.	  Low	  tailset.	  Maximum	  coated.	  Correct	  movement	  in	  front,	  could	  
have	  more	  stable	  hocks	  in	  rear.	  
AVO	  H	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
Very	  maskulin	  head,	  over	  wrinkled	  on	  face	  and	  body.	  Nostrils	  could	  be	  more	  open.	  Front	  is	  a	  little	  
straight.	  Nice	  topline.	  Good	  chest.	  Correct	  rear.	  Excellent	  tailset	  and	  position.	  Massive	  male,	  could	  have	  
a	  little	  more	  neck.	  Maximum	  coated.	  Correct	  movement	  in	  front,	  profile	  and	  behind.	  
AVO	  EH2	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Good	  maskulin	  head.	  front	  is	  a	  little	  bit	  straight.	  Good	  solid	  topline.	  Could	  be	  a	  little	  more	  compact.	  
Good	  ribcage.	  Rear	  angulation	  is	  minimal.	  Acceptable	  tailset	  and	  position.	  Good	  movement	  in	  front	  and	  
profile.	  
VAL	  ERI2	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion	  on	  maximum	  wrinkled.	  Front	  is	  a	  little	  straight.	  Excellent	  topline	  with	  
nice	  proportion.	  Excellent	  ribcage.	  Nice	  rear	  angulation.	  Acceptable	  tailset	  and	  carriage.	  Nice	  
movement	  in	  front	  and	  profile.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CA	  
Quartz-Amor’s	  Cuvcass-Avra	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Could	  have	  a	  little	  more	  underjaw.	  Nice	  front.	  Topline	  could	  be	  more	  
solid.	  Chest	  could	  be	  more	  developed.	  Rear	  angulation	  in	  minimal.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  
Correct	  movement	  in	  front,	  behind	  and	  profile.	  
VAL	  ERI3	  
NARTUT:	  
Anjos	  Augury	  
Head	  could	  be	  better	  shape.	  Underjaw	  better	  present.	  Libby.	  Straight	  front.	  Excellent	  topline.	  Good	  
chest	  for	  age.	  Nice	  rear	  angulation.	  Low	  tailset	  and	  low	  carriage.	  Correct	  movement	  in	  front,	  behind	  
and	  profile.	  
JUN	  EH	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Ears	  could	  be	  darker.	  Correct	  front.	  Topline	  could	  be	  more	  straight	  
and	  solid.	  Correct	  chest.	  Nice	  rear	  angulation.	  Good	  tailset	  and	  carriage.	  Maximum	  coated.	  Nice	  
movement	  in	  front	  and	  behind,	  correct	  profile.	  
JUN	  ERI3	  
Jou-Haun	  Runa	  
Correct	  junior	  head.	  Front	  is	  a	  little	  straight.	  Topline	  could	  be	  more	  straight	  and	  solid.	  Correct	  chest	  for	  
age.	  Very	  straight	  in	  rear.	  Angulation	  is	  totally	  absent.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Correct	  movement	  
in	  front,	  rear	  movement	  should	  be	  stable.	  Hock	  should	  be	  more	  healthy.	  
JUN	  H	  
Miniruusun	  Tuisku	  
Correct	  junior	  head,	  could	  be	  a	  little	  more	  developed	  for	  age.	  Straight	  front.	  Correct	  topline.	  Good	  
chest.	  Nice	  rear.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  tight	  and	  high.	  Nice	  movement	  in	  front	  and	  profile.	  
JUN	  ERI	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Nice	  feminin	  junior	  head.	  Could	  be	  a	  little	  wider	  in	  underjaw.	  Correct	  front.	  Excellent	  topline.	  Nice	  
chest.	  Rear	  angulation	  could	  be	  more	  present.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Nice	  movement	  in	  front	  
and	  behind.	  Could	  have	  more	  profile	  carriage.	  Eyes	  could	  be	  a	  little	  bit	  darker.	  
JUN	  ERI4	  
Quartz-Amor’s	  Gerges-Gaisanuvvos	  
POISSA	  
Troppola	  You	  Only	  Live	  Once	  



Nice	  head	  with	  beautiful	  expression.	  Nostrils	  needs	  to	  be	  more	  open.	  Straight	  front.	  Excellent	  topline	  
and	  nice	  proportion.	  Excellent	  chest.	  Very	  nice	  rear.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Maximum	  coated.	  
Nice	  movement	  in	  front	  and	  behind.	  Good	  carriage	  in	  profile.	  Coud	  be	  more	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Nostrils	  could	  be	  more	  open.	  Front	  is	  a	  little	  bit	  straight.	  Excellent	  
topline	  with	  nice	  proportion.	  Excellent	  chest.	  Very	  nice	  rear.	  Correct	  tailset	  and	  position.	  Nice	  
movement	  in	  front,	  behind	  and	  profile.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  ROP	  
Marmazet	  Tequila	  
Head	  could	  be	  more	  developed	  and	  better	  shape.	  Front	  is	  a	  little	  straight	  and	  wide.	  Good	  topline	  and	  
good	  chest.	  Rear	  angulation	  is	  minimal.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  bit	  higher.	  Correct	  movement	  behind,	  a	  
little	  bit	  open	  in	  front	  and	  correct	  profile.	  Short	  tail.	  
NUO	  EH	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Jadaos	  
Correct	  feminin	  head.	  Could	  be	  more	  developed	  for	  age.	  Correct	  front,	  excellent	  topline.	  Chest	  could	  be	  
a	  little	  bit	  deeper.	  Rear	  angulation	  is	  minimal.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Nice	  movement	  in	  front,	  
behind	  and	  profile.	  
NUO	  ERI3	  
Shvartsen	  Vald	  Oktaviana	  Avgusta	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Correct	  front.	  Excellent	  topline.	  A	  little	  bit	  long	  in	  loin.	  Excellent	  
chest.	  Very	  nice	  rear	  angulation.	  Nice	  tailset	  and	  position.	  Nice	  movement	  in	  front,	  behind	  and	  profile.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Correct	  front.	  Excellent	  topline	  with	  nice	  proportion.	  Very	  nice	  chest.	  
Rear	  angulation	  could	  be	  more	  present.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Nice	  movement	  in	  front,	  behind	  
and	  profile.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Head	  should	  be	  more	  developed	  for	  age.	  Correct	  front.	  Excellent	  topline.	  Chest	  should	  be	  deeper.	  Nice	  
rear	  angulation.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Rear	  movement	  should	  be	  more	  stable	  and	  hig	  step	  in	  
front.	  Feet	  should	  be	  more	  compact.	  
NUO	  ERI4	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Correct	  head,	  could	  have	  a	  little	  more	  scull.	  Front	  is	  a	  little	  bit	  straight.	  Correct	  topline.	  Good	  chest.	  
Nice	  rear	  angulation.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  bit	  higher.	  Correct	  movement	  in	  front,	  behind	  and	  profile.	  
AVO	  ERI	  
Finndanes	  Another	  Fairy	  
Head	  could	  be	  better	  shape.	  Needs	  more	  underjaw.	  Straight	  front.	  Topline	  could	  be	  more	  staraight	  and	  
solid.	  Good	  chest.	  Low	  tailset.	  Correct	  movement	  in	  front,	  behind	  and	  profile.	  
AVO	  ERI	  
Ibolya	  Pug	  Of	  Grandbull	  
Head	  could	  be	  more	  better	  shape.	  Correct	  front.	  Good	  topline.	  Excellent	  chest.	  Rear	  angulation	  is	  
minimal.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  higher.	  Eyes	  could	  be	  darker.	  Correct	  movement	  in	  front	  and	  behind.	  
AVO	  ERI	  
Jesbob	  Cressida	  
Nice	  head.	  Good	  proportion.	  Correct	  front.	  Nice	  topline.	  Excellent	  chest.	  Correct	  rear.	  Tailset	  could	  be	  a	  
little	  bit	  higher.	  Correct	  movement	  front	  and	  behind.	  Nice	  carriage	  movement	  in	  profile.	  
AVO	  ERI3	  
Pandanallen	  Exquisita	  
Nice	  feminin	  head	  with	  beautiful	  expression.	  Correct	  front.	  A	  little	  bit	  wide.	  Excellent	  topline	  and	  
proportion.	  Nice	  chest.	  Very	  nice	  rear	  angulation.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Feet	  could	  be	  more	  
compact.	  Close	  to	  single	  track	  in	  behind,	  correct	  in	  front	  and	  nice	  carriage	  from	  profile.	  
AVO	  ERI2	  SA	  



Pugemon	  Hyasinth	  Bucket	  
Very	  nice	  global	  shape	  of	  head	  with	  beautiful	  expression.	  Earset	  could	  be	  a	  little	  bit	  lower.	  Front	  is	  a	  
little	  bit	  straight.	  Excellent	  topline	  and	  nice	  proportion.	  Very	  nice	  ribcage.	  Rear	  angulation	  is	  minimal.	  
Good	  tailset,	  could	  be	  a	  little	  bit	  tight.	  Nice	  movement	  in	  front,	  close	  to	  single	  track	  from	  behind.	  
AVO	  ERI4	  
Quartz-Amor’s	  Dimmy-Ibby	  
Nice	  head	  with	  nice	  expression.	  Correct	  front.	  A	  little	  bit	  straight.	  Excellent	  topline	  and	  nice	  
proportion.	  Very	  nice	  ribcage.	  Nice	  rear	  angulation.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Nice	  movement	  in	  
front,	  behind	  and	  profile.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Excellent	  large	  nosetrils.	  Straight	  front,	  very	  wide.	  Nice	  topline	  with	  
good	  proportion.	  Excellent	  ribcage.	  Straight	  rear.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  bit	  higher.	  Nice	  movement	  
behind,	  very	  open	  in	  front,	  could	  have	  more	  carriage	  from	  profile.	  Needs	  a	  little	  dret.	  
AVO	  ERI	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
Very	  nice	  head,	  beautiful	  expression.	  Good	  front.	  Excellent	  solid	  topline	  with	  nice	  proportion.	  Very	  
nice	  chest.	  Nice	  rear	  angulation.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Very	  nice	  movement	  in	  front,	  behind	  
and	  profile.	  
VAL	  ERI2	  SA	  VA-‐CA	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
Nice	  head	  with	  beautiful	  expression.	  Nice	  big	  eyes.	  Straight	  front.	  A	  little	  bit	  narrow.	  Good	  topline.	  
Excellent	  chest.	  Rear	  angulation	  could	  be	  more	  present.	  Excellent	  tailcarriage.	  Nice	  movement	  behind,	  
a	  little	  bit	  close	  in	  front.	  Nice	  carriage	  from	  profile.	  Could	  be	  a	  little	  bit	  compact	  in	  global	  shape.	  
VAL	  ERI	  
Jou-haun	  Serafina	  
Nice	  head	  with	  beautiful	  expression.	  Could	  have	  a	  little	  more	  chin.	  Front	  is	  a	  little	  straight.	  Excellent	  
topline	  with	  nice	  proportion.	  Good	  ribcage.	  Good	  rear.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  bit	  higher.	  Nice	  
movement	  in	  front	  and	  correct	  behind	  and	  nice	  carriage	  in	  profile.	  
VAL	  ERI4	  
Quartz-Amor’s	  Bassi	  Katlafell	  
Correct	  head,	  earset	  could	  be	  better	  position.	  Front	  is	  a	  little	  bit	  straight.	  Excellent	  topline	  with	  nice	  
proportion.	  Very	  nice	  chest	  and	  rear.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Single	  track	  behind	  correct	  in	  front.	  
Could	  have	  a	  little	  more	  profile	  carriage.	  
VAL	  ERI3	  
Vende	  Sofi	  S	  Bulvara	  Briosh	  
Correct	  head,	  should	  have	  much	  more	  underjaw.	  Too	  fat	  condition.	  Straight	  front	  and	  good	  topline.	  
Correct	  chest.	  Rear	  angulation	  should	  be	  more	  present,	  tailset	  a	  little	  higher.	  Correct	  movement.	  
VAL	  EH	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Nice	  head	  with	  good	  proportion.	  Correct	  front.	  Excellent	  topline.	  Nice	  proportion.	  Nice	  ribcage.	  Good	  
rear.	  Excellent	  tailset	  and	  carriage.	  Nice	  movement	  in	  front	  and	  behind.	  Good	  carriage	  from	  profile.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  CACIB	  
Jou-Haun	  Viivi	  
10	  years	  old.	  Nice	  global	  shape.	  Could	  have	  a	  little	  more	  tight	  tail.	  Still	  good	  in	  movement.	  
VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
POISSA	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Pugemon	  
Nice	  homogius	  group	  with	  excellent	  over	  all	  balance.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
Quartz-Amor’s	  
Good	  quality	  group	  in	  over	  all.	  Could	  have	  more	  homogiusny.	  
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tuom.	  Zake	  Ligita,	  Latvia	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Metsämansikan	  Diana	  
Nice	  young	  puppy	  bitch.	  Correct	  type.	  Head	  stll	  developing.	  Correct	  expression.	  Correct	  topline.	  Well	  
developed	  body	  angulation.	  Moves	  well.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Hongotar	  Allways	  On	  My	  Mind	  
Strong	  maskulin	  male.	  Compact	  body.	  Correct	  type	  of	  head.	  Underjaw	  strong	  enough.	  Slightly	  deep	  set	  
eyes.	  Excellent	  neck	  &	  topline.	  Correctly	  angulated.	  Good	  mover.	  Correct	  temperament.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
Big	  size.	  A	  bit	  long	  in	  body.	  Lovely	  head	  &	  expression.	  Good	  neck.	  Could	  have	  straighter	  topline.	  Well	  
developed	  body.	  Loin	  short	  enough.	  Slight	  wrinkles	  on	  the	  body.	  Moves	  well.	  
NUO	  EH3	  
Chuppy	  Cheeks	  News	  Maker	  
Correct	  type,	  compact	  body.	  Head	  strong	  enought	  muzzle.	  I	  would	  prefer	  darker	  eyes.	  Enough	  neck.	  
Straight	  topline.	  Proud	  deep	  body.	  Correctly	  angulated.	  I	  would	  prefer	  less	  wrinkles	  in	  withers.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
POISSA	  
Kingpoint	  Fair	  And	  Square	  
Correct	  type,	  compact	  body.	  Head	  strong,	  enough	  underjaw.	  Could	  have	  darker	  eyes.	  Good	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  volume	  at	  body.	  Excellent	  movement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  
Blå	  Mandag’s	  Pene	  Petrus	  Polkagris	  
Nice	  type,	  compact	  body.	  Correct	  type	  of	  head	  and	  expression.	  Muzzle	  proud	  enought.	  Correct	  tailset	  
but	  could	  have	  better	  carriage.	  Correctly	  angulated.	  Moves	  well.	  Does	  not	  want	  to	  put	  tail	  up	  in	  
movement.	  
AVO	  EH3	  
Jesbob	  Anselmi	  
Strong,	  maskulin	  male.	  Head	  enought	  strong	  muzzle.	  A	  bit	  small	  eyes.	  A	  bit	  short	  neck	  with	  wringles.	  
Strong	  topline.	  Loin	  short	  enought.	  Proud	  deep	  body.	  Correctly	  angulated.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  EH4	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
Strong	  male,	  compact	  body.	  Strong,	  maskulin	  head.	  A	  bit	  too	  pronouse	  wrinkles.	  A	  bit	  short	  neck.	  Well	  
developed	  body.	  Moves	  well.	  Hadles	  try	  to	  do	  best.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Sprogu	  Bright	  Bruno	  
Strong,	  maskulin	  male.	  Corract	  type	  of	  head.	  Enough	  neck.	  Straight	  topline.	  Proud	  deep	  body.	  A	  bit	  long	  
in	  loin.	  Well	  angulated.	  Stands	  a	  bit	  out	  of	  elbows.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
8	  years	  old,	  happy	  dog.	  Compact	  body.	  Correct	  type	  of	  head.	  Excellent	  topline.	  Correctly	  developed	  
body.	  Good	  mover,	  lot	  of	  temperament.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐4	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Strong	  maskulin	  male.	  Compact	  body.	  Strong	  head.	  Pronouse	  over	  wrinkles.	  Strong	  topline.	  Well	  
developed	  body.	  A	  bit	  too	  much	  wrinkles	  under	  body.	  Excellent	  mover	  and	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  VSP	  
NARTUT:	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  



Feminin	  bitch,	  compact	  body.	  Nice	  feminin	  head.	  Underjaw	  strong	  enough.	  Correct	  topline.	  Correct	  
volyme	  of	  body.	  Correctly	  angulated.	  Need	  time	  to	  develope.	  
JUN	  ERI3	  
Jou-Haun	  Runa	  
Feminin	  bitch,	  still	  developing.	  A	  bit	  small	  compare	  to	  body.	  Nice	  expression.	  Straight	  enough	  topline.	  
Proud	  deep	  body.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  Correctly	  angulated.	  Needs	  better	  movement	  behind.	  Nice	  
temperament.	  
JUN	  EH	  
Miniruusun	  Tuisku	  
Very	  feminin	  bitch,	  still	  developing.	  Head	  a	  bit	  small	  compare	  to	  body.	  A	  bit	  sloping	  crous(?).	  Could	  
have	  more	  volume	  of	  body.	  Correctly	  angulated.	  Needs	  time	  to	  mature.	  
JUN	  EH	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Strong	  bitch,	  compact	  body.	  Underjaw	  proud	  enough.	  I	  would	  prefer	  larger	  eyes.	  Straight	  topline.	  Well	  
developed	  body.	  Good	  mover,	  correct	  temperament.	  
JUN	  ERI4	  
Rowan-Alley’s	  Call	  Me	  Ballerina	  
Feminin	  bitch,	  compact	  enough.	  Nice	  type	  of	  head.	  Needs	  better	  underjaw.	  Enough	  volume	  of	  body.	  
Correctly	  angulated.	  
JUN	  H	  
Troppolan	  You	  Only	  Live	  Once	  
Nice	  type,	  compact	  body.	  Nice	  feminin	  head.	  Could	  have	  stronger	  underjaw.	  Eyes	  large	  enough.	  
Excellent	  topline.	  Volume	  of	  body.	  Upper	  arm	  long	  enough.	  Good	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Vilway’a	  What’s	  New	  Pussycat	  
Nice	  type	  and	  balance.	  Nice	  feminin	  head	  and	  expression.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Very	  well	  angulated.	  
Moves	  well.	  Correct	  temperament.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Jadaos	  
Correct	  type	  and	  proportion.	  Correct	  type	  of	  head	  and	  (?)	  dark	  enough	  eyes.	  Correct	  neck	  and	  topline.	  
Proud	  deep	  body.	  Good	  movement	  and	  temperament.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Shvartsen	  Vald	  Oktaviana	  Avgusta	  
Correct	  type,	  compact	  enough.	  Correct	  type	  of	  head.	  Scull	  proud	  enough.	  I	  woud	  prefer	  more	  
nosepigment.	  Loin	  short	  enough.	  Correct	  volume	  of	  body.	  Good	  temperament.	  
NUO	  ERI4	  
Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Nice	  feminin	  bitch,	  compact	  body.	  Nice	  type	  of	  head	  but	  eyes	  showing	  some	  white.	  Straight	  topline.	  
Excellent	  volume	  of	  body.	  Correct	  angulated.	  Moves	  well.	  Correct	  temperament.	  
NUO	  ERI3	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Nice	  feminin	  bitch.	  Nice	  head.	  Muzzle	  strong	  enough.	  Excellent	  neck	  and	  topline.	  Well	  developed	  body.	  
Correct	  movement.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Blomlane’s	  Sweet	  Paradise	  
Correct	  type,	  compact	  body.	  Head	  with	  short	  muzzle.	  Could	  have	  better	  breathing.	  Strong	  topline.	  A	  bit	  
short	  in	  upper	  arm.	  Front	  movement	  could	  be	  better.	  
AVO	  EH	  
Debdiea	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Strong	  bitch,	  compact	  body.	  Head	  is	  a	  thight	  in	  nostrils.	  Could	  have	  better	  breathing.	  Excellent	  neck.	  
Strong	  topline.	  Proud	  deep	  body.	  Good	  mover.	  Good	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Fanilla	  De	  Lamico	  



Strong	  bitch,	  correct	  type	  of	  head.	  Muzzle	  proud	  enough.	  Good	  neck,	  level	  topline,	  deep	  body.	  A	  bit	  
down	  on	  legs.	  Moves	  ok.	  Good	  temperament.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  ROP	  
Finndanes	  Another	  Fairy	  
Correct	  type,	  compact	  enough.	  Nice	  head,	  eyes	  dark,	  typical	  expression.	  Straight	  in	  topline.	  A	  bit	  low	  
set	  tail.	  Correctly	  angulated.	  Movement	  ok.	  
AVO	  EH	  
Finndanes	  Garden	  Grome	  
Strong	  bitch,	  compact	  body.	  Correct	  type	  of	  head,	  dark	  eyes.	  Strong	  neck.	  Straight	  in	  topline.	  Excellent	  
volume	  of	  body.	  Excellent	  movement.	  
AVO	  ERI2	  S	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Finndanes	  Let’s	  Mingle	  I’m	  Single	  
Correct	  type,	  compact	  body.	  Strong	  head,	  short	  muzzle.	  Pronouse	  over	  wrinkles.	  A	  bit	  thight	  nostril.	  
Could	  have	  larger	  eyes.	  Correct	  topline.	  Volume	  of	  body.	  Correctly	  angulated.	  I	  would	  prefer	  more	  
clear	  colour.	  
AVO	  ERI4	  
Ibolya	  Pug	  Of	  Grandbull	  
Correct	  type,	  compact	  body.	  Nice	  type	  of	  head.	  I	  would	  prefer	  darker	  eyes.	  Straight	  topline.	  Correctly	  
angulated.	  Could	  have	  better	  colour.	  
AVO	  ERI	  
Jesbob	  Cressida	  
Nice	  type	  and	  proportion.	  Nice	  feminin	  head,	  dark	  eyes.	  Excellent	  neck.	  Straight	  topline.	  Correct	  
volume	  of	  body.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  Correct	  temperament	  and	  moves	  well.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Pandanallen	  Exquisita	  
Feminin	  bitch,	  a	  bit	  high	  on	  legs.	  Lovely	  feminin	  head,	  dark	  in	  eyes.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Needs	  more	  
volume	  of	  body.	  Needs	  more	  paralul	  movement.	  Good	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Pugemon	  Hyacint	  Bucket	  
Correct	  type,	  compact	  body.	  Correct	  type	  of	  head	  and	  ears	  are	  correct.	  Good	  neck.	  Straight	  topline.	  
Well	  deep	  body.	  Correctly	  angulated.	  Moves	  ok.	  Correct	  temperament.	  
AVO	  ERI	  
Quartz-Amor’s	  Dimmy-Ibby	  
Feminin	  bitch,	  enough	  balance.	  Head	  large	  enough.	  Muzzle	  proud	  enough.	  Good	  neck	  and	  topline.	  
Correctly	  angulated.	  A	  bit	  short	  upper	  arm.	  Slight	  wrinkles	  on	  the	  body.	  
AVO	  ERI	  
Sprogu	  Bight	  Brighet	  
Nice	  bitch,	  could	  be	  a	  bit	  slimmer.	  Excellent	  topline.	  A	  bit	  too	  much	  body.	  Correctly	  angulated	  in	  front	  
and	  behind.	  A	  bit	  short	  on	  legs.	  
AVO	  ERI	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
Feminin	  bitch,	  compact	  body.	  Nice	  feminin	  head,	  large	  dark	  eyes.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Correctly	  
angulated.	  Good	  mover.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
Jou-Haun	  Serafina	  
Strong	  feminin	  bitch,	  compact	  body.	  Nice	  head,	  large	  eyes.	  Strong	  neck.	  Proud	  deep	  body.	  Correctly	  
angulated.	  Moves	  well.	  Could	  be	  better	  movement	  behind.	  Correct	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  
Jou-Haun	  Viivi	  
10	  years	  old	  veteran	  in	  excellent	  condition.	  Nice	  dark	  enough.	  Excellent	  topline.	  Correctly	  angulated.	  
Excellent	  mover.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  	  
Vilway’s	  Nice-Looking	  



8,5	  years	  old	  veteran	  in	  excellent	  condition.	  Correct	  type	  of	  head,	  large	  eyes.	  Straight	  topline.Proud	  
deep	  body.	  A	  bit	  short	  upper	  arm.	  Moves	  well.	  
VET	  ERI2	  SA	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
POISSA	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Jou-Haun	  
Nice	  group	  of	  4	  mops	  from	  3	  different	  compination.	  Nice	  head.	  Good	  topline.	  Very	  well	  developed	  
body.	  Movement	  ok.	  
KASV2	  KP	  
Pugemon	  
Nice	  group	  3	  different	  compination.	  Same	  type.	  Too	  slightly,	  too	  much	  wrinkles.	  Deep	  body.	  Good	  
movers.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
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Klucnieviceja	  Vija,	  Latvia	  

	  

Urokset	  nuortenluokka	  

Quartz-‐Amor's	  Cuvcass-‐Avra	  

Almost	  2	  years,	  excellent	  molossean	  body,	  in	  exc.	  development.	  Good	  head	  with	  typical	  wrinkles.	  Enough	  
good	  open	  nostrils.	  Eyes	  could	  be	  bigger,	  but	  excellent	  in	  color.	  Beautiful	  button	  ears,	  little	  bit	  skinny	  for	  
the	  age	  of	  body.	  Twist	  tail.	  Movement	  parallel.	  Typical	  rolling	  going.	  Good	  coat	  and	  mask.	  

NUO	  ERI-‐1	  SA	  PU-‐3	  

	  

Urokset	  avoin	  luokka	  

	  

Fin-‐Anssin	  Intuitio	  	  

Three	  years.	  Well	  developed,	  molossean	  type.	  Exc.	  short	  body.	  Exc.	  head	  with	  typical	  wrinkles.	  Sweet	  eyes.	  
Typical	  expression.	  Exc.	  button	  ears.	  Powerfull	  enough	  long	  neck.	  Exc.	  chest	  and	  ribcage.	  Tail	  could	  be	  set	  
higher	  but	  carried	  well.	  In	  standing	  position	  french	  front.	  Dark	  real	  black	  shining	  coat.	  	  

AVO	  ERI1	  SA	  PU1	  SERT	  ROP	  	  

	  

Nastanakin	  Leaifa	  

2	  years	  old.	  Enough	  well	  developed.	  Good	  head	  with	  typical	  wrinkles.	  Short	  muzzle.	  Nostrils	  could	  be	  more	  
open	  but	  breathing	  is	  free.	  Medium	  sized	  dark	  eyes.	  Exc.	  ears.	  Good	  neck.	  Topline	  little	  bit	  too	  much	  up	  
rising.	  Exc.	  coat	  and	  color.	  Typical	  gait.	  	  

AVO	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  	  

	  

Nartut	  junioriluokka	  

	  	  

Nastanakin	  Oaja	  

Feminine.	  Undershot	  bite,	  but	  enough	  close.	  Head	  form	  could	  be	  little	  bit	  better.	  In	  process	  of	  colouring.	  
Very	  deep	  wrinkle	  on	  the	  top	  muzzle.	  Medium	  size	  in	  eyes.	  Excellent	  ears	  and	  colour.	  Very	  proud,	  but	  too	  
much	  front	  for	  female.	  Tail	  could	  be	  set	  higher,	  in	  action	  carried	  well.	  Good	  mask,	  typical	  movement.	  

JUN	  ERI2	  

	  

Quartz-‐Amor's	  Dimmy-‐Ibby	  



15	  months	  old.	  Feminine.	  Correct	  bite.	  Good	  head	  with	  typical	  wrinkles.	  Excellent	  eyes,	  expression	  and	  
ears.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Excellent	  tailset.	  In	  movement	  front	  could	  be	  better.	  Excellent	  presentation.	  	  

JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  

	  

Nartut	  avoin	  luokka	  

Nastanakin	  Gahteriinna	  

4	  years	  old.	  Excellent	  chubby	  body	  for	  the	  bitch.	  Little	  bit	  too	  strong	  underlip	  and	  cover	  too	  much	  teeth.	  
Typical	  wrinkles.	  Beautiful	  eyes	  and	  expression.	  Good	  neck,	  underline	  and	  topline.	  Tail	  could	  be	  set	  higher.	  
Typical	  movement.	  	  

AVO	  ERI1	  SA	  PN1	  SA	  VSP	  SERT	  

	  

Nastanakin	  Leainna	  

2	  years.	  Undershot	  bite.	  Good	  head	  with	  light	  wrinkles.	  Good	  expression,	  enough	  proud	  chest.	  Excellent	  
muscular	  loin.	  Exc.	  tailset.	  Little	  bit	  too	  long	  coat	  on	  the	  back.	  Typical	  movement.	  	  

AVO	  ERI3	  

	  

Nastanakin	  Liissa	  

2	  years.	  Excellent	  body	  and	  bones.	  Good	  head	  form.	  Too	  extreme	  wrinkles	  which	  cover	  too	  much	  nose.	  Too	  
much	  wrinkles	  on	  the	  body.	  Exc.	  earset.	  Breathing	  with	  open	  mouth	  which	  is	  highly	  undesirable.	  	  

AVO	  H	  	  

	  

Quarz-‐Amor's	  Bassi	  Katlafell	  

23	  months.	  Well	  developed	  and	  balanced.	  Good	  head	  with	  typical	  wrinkles.	  Nice	  eyes	  and	  expression.	  Rose	  
ears	  set	  well.	  Powerfull	  elegant	  neck.	  Exc.	  tail,	  topline	  and	  underline.	  Lovely	  temperament.	  	  

AVO	  ERI2	  SA	  PN3	  vasert	  

	  

Xeriex	  Diesel	  Jeans	  	  

Feminine.	  Too	  long	  legs.	  Too	  long	  in	  loin.	  Feminine	  head.	  Undershot	  bite.	  Lower	  lip	  covers	  the	  teeth.	  Good	  
eyes	  and	  expression.	  Light	  wrinkles	  on	  the	  forehead.	  Tail	  could	  be	  set	  higher.	  Typical	  movements.	  Too	  
much	  wrinkles	  on	  the	  body.	  	  

AVO	  EH4	  

	  

Nartut	  valioluokka	  

	  



Nastanakin	  Kariinna	  	  

3	  years	  old.	  Feminine,	  nice	  head.	  Exc.	  bite.	  Exc.	  wrinkles	  on	  the	  forehead.	  Typical	  expression.	  Button	  ears	  
set	  very	  well.	  Good	  neck.	  Exc.	  chest	  and	  tailset	  with	  strong	  ??.	  Excellent	  parallel	  movements.	  Healthy	  
breathing.	  	  

VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  

	  

Quartz-‐Amor's	  Arraimmi	  

3	  years	  old.	  Excellent	  balanced	  short	  body	  for	  the	  bitch.	  Nixce	  head	  in	  form	  and	  size.	  Little	  bit	  too	  extreme	  
wrinkle	  on	  top	  of	  muzzle.	  Normal	  breathing.	  Exc.	  eyes	  and	  ears.	  Round	  deep	  chest.	  Exc.	  tail	  and	  ??	  legs.	  Exc.	  
temperament.	  	  

VAL	  ERI2	  

	  

Nartut	  veteraaniluokka	  

	  

Nappilan	  Q-‐rankukka	  

Over	  11	  years	  old.	  Missing	  teeth	  by	  the	  age.	  Typical	  head	  with	  high	  wrinkles.	  Exc.	  ears.	  Too	  straight	  
shoulder.	  Enough	  angulation	  behind.	  Tail	  could	  be	  set	  higher.	  Coat	  with	  brown	  rust	  and	  grey	  shadows	  by	  
age.	  Shows	  one	  teeth	  all	  the	  time	  which	  is	  not	  desirable.	  Acceptable	  movement.	  	  

VET	  EH1	  	  

	  

Kasvattajaluokat	  	  

Nastanakin	  

Good	  breed	  representation	  with	  enough	  good	  ???.	  Nice	  heads,	  healthy	  breathing.	  Excellent	  proud	  chests.	  
Parallel	  in	  front	  and	  rear.	  Lovely	  temperaments.	  	  

Kasv	  1	  KP	  ROP-‐KASV	  

Quarz-‐Amor's	  

Good	  breed	  representation.	  Well	  balanced	  bodies.	  I’d	  prefer	  prouder	  chests	  and	  more	  parallel	  in	  front.	  Exc.	  
temperaments	  and	  presentation.	  Typical	  movements.	  	  

Kasv	  2	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  	  



HYVINKÄÄ	  20.4.2013	  
tuom.	  Marja	  Talvitie	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Jou-Haun	  Rudolf	  
POISSA	  
Puggens	  Hans	  Majestät	  Of	  Sweden	  
POISSA	  
So	  Comical	  Mr	  Fancy	  Pants	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  sopivan	  kokoinen.	  Hyvä	  pää	  ja	  korvat.	  Kaunis	  häntä.	  Hyvät	  rullaavat	  
liikkeet	  vaikkakin	  vielä	  kovin	  löysät	  edestä.	  Hyvä	  karva.	  	  
PEN1	  KP	  
Los	  Chatos	  Del	  Norte	  Face	  To	  Face	  
Erinomaisesti	  liikkuva.	  Erinomaista	  tyyppiä	  oleva.	  Hyvän	  värinen,	  kaunispäinen	  nuori	  herra.	  Hyvä	  
eturinta	  ja	  runko.	  Aavistuksen	  alaskiinnittynyt,	  mutta	  hyvin	  kiertynyt	  ja	  kannettu	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
Kookas.	  Hieman	  liian	  ryppyinen	  pää.	  Hyvä	  väri.	  Hyvä	  runko	  ikäisekseen,	  mutta	  vielä	  kovin	  pehmyt	  ja	  
löysä	  selkä.	  Hyvät	  riittävän	  rullaavat	  liikkeet.	  Hyvä	  karva.	  	  
PEN2	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Jou-Haun	  Runa	  
Vielä	  kovin	  löysä	  nuori	  neiti.	  Hieman	  alaskiinnittyneet	  korvat.	  Kovin	  löysät	  kyynärpäät.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Hieno	  häntä.	  Liikkuu	  takaa	  kovin	  länkisäärisesti.	  Tarvitsee	  aikaa.	  Reipas	  käytös.	  
PEN2	  KP	  
So	  Comical	  Pink	  Petticoat	  
Hyvin	  rodunomaisesti	  liikkuva	  tyttö.	  Sopivan	  kokoinen	  ja	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  tyttö.	  Hyvä	  pää	  ja	  
ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hieno	  häntä.	  Hyvät	  etu-‐	  ja	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  
PEN1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
So	  Comical	  Pretty	  Bloomers	  
Edestä	  vielä	  kovin	  löysästi,	  muuten	  hyvin	  rodunomaisesti	  liikkuva.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  
häntä.	  Hyvä	  väri	  ja	  karva.	  
PEN3	  
	  



IISALMI	  3.8.2013	  
tuom.	  Anne	  Sume,	  Viro	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Metsämansikan	  Diana	  
Erittäin	  lupaava	  narttupentu,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Erittäin	  lupaava	  pää,	  hyvä	  ilme,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  
ylälinja	  ja	  häntä.	  Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  edestä,	  poilvikulmaukset	  saisi	  olla	  enemmän.	  Hyvä	  väri	  ja	  
pigmentti.	  Riittävät	  liikkeet.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Sese-On	  Merituuli	  
Erittäin	  lupaava	  narttupentu,	  hieman	  pitkärunkoinen.	  Hyväilmeinen	  pää,	  hieman	  kevyet	  korvat.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Häntä	  saisi	  olla	  paremmin	  kiertynyt.	  Hieman	  suora	  edestä,	  erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  
Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Hyvä	  pigmentti.	  Liikkuu	  hyvin.	  
PEN2	  
UROKSET:	  
Puggens	  Hans	  Majestät	  Of	  Sweden	  
POISSA	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Erinomainen	  tyyppi,	  urosmainen	  vahva	  luusto.	  Erittäin	  hyvät	  mittasuhteet.	  Vahva	  urosmainen	  pää,	  
hyvät	  korvat,	  hyvä	  purenta.	  Erittäin	  hyvä	  ylälinja,	  hännän	  kiinnitys.	  Erittäin	  tasapainoisesti	  
kulmautunut.	  Erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Hieman	  pitkä	  turkki.	  Erinomaiset	  liikkeet	  ja	  
temperamentti.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Fin-Anssin	  Intuitio	  
Urosmainen,	  erinomainen	  tyyppi.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Urosmainen	  pää,	  purenta	  ok,	  hyvä	  ilme	  ja	  
korvat.	  Vahva	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Liian	  avoin	  häntä.	  Hieman	  suora	  edestä,	  hyvät	  takakulmaukset.	  
Voimakas	  rintakehä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  temperamentti.	  
AVO	  EH1	  
NARTUT:	  
Pugemon	  Manhattan	  Lady	  
Erinomainen	  tyyppi,	  narttumainen.	  Hyvä	  luusto.	  Hyväilmeinen	  nartun	  pää,	  purenta	  ok.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä,	  riittävät	  takakulmaukset.	  Syvä,	  hieman	  lyhyt	  
rintakehä.	  Toivoisin	  paremmat	  lihakset.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  takaliikkeessä	  astuu	  ristiin.	  	  
JUN	  ERI2	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Hyvä	  luusto.	  Hyväilmeinen	  pää,	  vielä	  kehitysvaiheessa.	  Hieman	  
isot	  korvat.	  Vahva	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  hännän	  kiinnitys.	  Erinomaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Erinomainen	  rintakehän	  syvyys	  ja	  pituus.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Erittäin	  hyvät	  lihakset.	  Hyvä	  pigmentti.	  
Erittäin	  hyvä	  temperamentti.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  ROP-‐juniori	  
Finndanes	  Marry	  Me	  
Erinomainen	  tyyppi,	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt.	  Erittäin	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvälinjainen	  ja	  –
ilmeinen	  pää,	  hieman	  kevyet	  korvat.	  Hyvä	  pigmentti.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  hännän	  kierre.	  
Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Syvä	  pitkä	  rintakehä.	  Erittäin	  hyvät	  liikkeet.	  Hyvä	  
temperamentti.	  
NUO	  ERI3	  
Golden	  Jump	  Selma	  
Erinomainen	  tyyppi,	  narttumainen	  vahva	  luusto.	  Erittäin	  hyväilmeinen	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  pigmentti.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  häntä.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  
Rintakehä	  syvä.	  Erinomainen	  liike.	  Erinomainen	  temperamentti.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  VA-‐CA	  
Oscularia’s	  Design	  In	  Malice	  



Erinomainen	  tyyppi,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Narttumainen	  pää,	  hyvä	  pigmentti,	  hyvä	  purenta.	  Hyvin	  
kehittynyt	  olka.	  Hyvä	  häntä.	  Erittäin	  tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Erittäin	  
hyvät	  liikkeet.	  Hyvä	  temperamentti.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Narttumainen,	  hyvin	  kehittynyt	  pää.	  Isot	  pyöreät,	  hieman	  ulkonevat	  silmät.	  
Purenta	  ok,	  hyvä	  pigmentti.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Toivoisin	  tiukemman	  hännän	  kierteen.	  Temperamenttiset	  liikkeet.	  
NUO	  ERI4	  
Nastanakin	  Gahteriinna	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  vahva	  narttu.	  Vahva	  luusto.	  Hieman	  vaatimaton	  pää,	  hyvä	  ilme,	  purenta	  ok,	  
hieman	  isot	  korvat.	  Vahva	  kaula.	  Hieman	  pehmeä	  selkä.	  Toivoisin	  tiukemman	  hännän	  kierteen.	  Hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Syvä	  rintakehä.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  leveät	  edestä.	  Hyvä	  väri.	  
AVO	  EH2	  
Nastanakin	  Leainna	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi,	  hyvä	  luusto	  ja	  mittasuhteet.	  Vaatimaton	  pää,	  hyvä	  ilme,	  hyvä	  purenta.	  Hieman	  
notko	  selkä.	  Hyvä	  hännän	  kierre.	  Erinomaiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvin	  kehittynyt	  
rintakehä.	  Toivoisin	  enemmän	  lihaksia,	  vähemmän	  läskiä.	  Erittäin	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
AVO	  ERI1	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Erinomainen	  tyyppi,	  luusto	  ja	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme,purenta	  OK.	  Hyvä	  kaulan	  asento.	  
Erinomainen	  ylälinja	  ja	  häntä.	  Erinomaiset	  tasapainoiset	  kulmaukset.	  Erinomaiset	  liikkeet	  ja	  
temperamentti.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  CACIB	  VSP	  
Fin-Anssin	  Balanssi	  
Erinomaisessa	  kunnossa,	  11,5-‐vuotias	  veteraani.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyväilmeinen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Hännän	  kierre	  saisi	  olla	  parempi.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Erinomaiset	  liikkeet	  ja	  temperamentti.	  
VET	  ERI2	  
Nastanakin	  Buohtta	  
Hyvässä	  kunnossa,	  9v	  veteraani.	  Kaunisilmeinen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hännän	  kierre	  saisi	  olla	  tiukempi.	  
Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Alalinja	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Erinomainen	  temperamentti	  
ja	  liikkeet.	  
VET3	  
Vilway’s	  Nice	  Looking	  
Erittäin	  hyvässä	  kunnossa	  oleva	  8,5v	  veteraani.	  Hyvä	  luusto	  ja	  mittasuhteet.	  Narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  
Hyvä	  selkä	  ja	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  häntä.	  Erittäin	  tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  ja	  
esiintyy	  hyvin.	  
VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  
	  



HYVINKÄÄ	  14.7.2013	  
tuom.	  Leni	  Finne	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Ziggy’s	  She’s	  Got	  The	  Power	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  	  Riittävä	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää.	  Melko	  voimakas	  nenävekki.	  Hyvä	  niska.	  
Riittävä	  eturinta.	  Okean	  mallinen	  rintakehä.	  Polvikulma	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  Hyvä	  
kaksoiskierteinen	  häntä.	  Erinomainen	  askelpituus.	  Riittävä	  rullaus.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Los	  Chatos	  Del	  Norte	  Face	  To	  Face	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikean	  muotoinen	  pää.	  Hieman	  kevyt	  alaleuka.	  Hyvät	  silmät	  
&	  korvat.	  Erinomainen	  eturinta.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Oikein	  kertynyt	  &	  kiinnittynyt	  häntä.	  Erinomainen	  askelpituus.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Raparperin	  Ukkometso	  
Ok	  mittasuhteet.	  Riittävä	  luusto.	  Vielä	  melko	  ilmava	  kokonaisuus.	  Hieman	  kapea	  alaleuka.	  Kuono-‐osa	  
saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Hyvät	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  niska.	  Niukahko	  eturinta.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  
Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Oikea	  askelpituus.	  
JUN	  EH2	  
Troppola	  Zeus	  
POISSA	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikea	  ilmeinen	  ja	  linjainen	  pää.	  Hyvät	  silmät,	  korvat	  ja	  rypyt.	  
Hyvä	  niska.	  Erinomainen	  eturinta.	  Melko	  lyhyt	  olkavarsi.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Ok	  
takakulmaukset	  ja	  pakarat.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Erinomainen	  askelpituus.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  
NARTUT:	  
Pixietail’s	  Be	  Brave	  
POISSA	  
Raparperin	  Kultapulu	  
Ok	  mittasuhteet.	  Riittävä	  luusto.	  Erinomainen	  sukupuolileima.	  Hieman	  kevyt	  kuono-‐osa.	  Melko	  
kookkaat	  korvat.	  Hyvä	  eturinta.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Aavistuksen	  
jyrkkä	  lantio.	  Hieman	  alaskinnittynyt	  häntä	  yksinkertaisella	  kiepillä.	  Oikea	  askelpituus,	  vispaa	  hieman	  
edestä.	  
JUN	  ERI1	  
Tangetoppen’s	  Dreaming	  Delilah	  
POISSA	  
Raparperin	  Pyryharakka	  
POISSA	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Melko	  suuri	  nenävekki.	  Hyvät	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  niska.	  
Riittävä	  eturinta.	  Hyvät	  etukulmaukset.	  Oikein	  kiinnittynyt	  häntä.	  Hieman	  pehmeät	  ranteet.	  Oikea	  
askelpituus	  ja	  rullaus.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  
Finndanes	  Garden	  Gnome	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikean	  muotoinen	  pää.	  Riittävä	  alaleuka.	  Hyvät	  silmät	  &	  rypyt	  &	  
niska.	  Riittävä	  eturinta.	  Lyhyt	  &	  pysty	  olkavarsi.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Niukat	  takakulmaukset.	  
Yksinkertainen	  hännänkieppi.	  Oikea	  askelpituus	  ja	  rullaus.	  
AVO	  ERI3	  
Kingpoint	  Dressed	  To	  The	  Nines	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikean	  muotoinen	  pää.	  Hyvät	  silmät	  &	  rypyt.	  Melko	  kookkaat	  
korvat.	  Riittävä	  eturinta.	  Hyvät	  etukulmaukset.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Oikein	  kiinnittynyt	  &	  
kiertynyt	  häntä.	  Oikea	  askelpituus	  ja	  rullaus.	  



AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Merenrannan	  Unique	  Miss	  Ilo	  
Ok	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  leveämpi.	  Voimakas	  nenävekki.	  Hyvät	  
silmät	  &	  niska	  &	  eturinta.	  Riittävät	  etukulmaukset.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Polvikulma	  voisi	  olla	  
hieman	  selvempi.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  häntä.	  Oikea	  askelpituus,	  vispaa	  hieman	  edestä.	  
AVO	  ERI4	  
Xeriex’s	  Queen	  Latifa	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Erinomainen	  sukupuolileima.	  Hieman	  kevyt	  alaleuka.	  Hyvät	  
silmät	  ja	  korvat.	  Erinomainen	  niska	  &	  eturinta.	  Hyvät	  etukulmaukset.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  
Hyvät	  takakulmaukset.	  Oikein	  kiinnittynyt,	  tuplakiepillä	  oleva	  häntä.	  Erinomainen	  askelpituus.	  	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  ROP	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikean	  mallinen	  pää.	  Hyvät	  silmät	  &	  korvat	  &	  rypyt.	  Niukahko	  
eturinta.	  Hieman	  etuasentoiset	  eturaajat.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Ok	  takakulmaukset	  &	  pakarat.	  
Oikein	  kiinnittynyt,	  kaksoiskierteinen	  häntä.	  Oikea	  askelpituus.	  Riittävä	  rullaus.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
	  



HONKAJOKI	  6.7.2013	  
tuom.	  Alin	  Dumitrescu,	  Romania	  
	  
UROKSET:	  
Hongotar	  Allways	  On	  My	  Mind	  
Strong	  dog.	  Very	  well	  developed	  for	  his	  age.	  Good	  expression	  but	  needs	  a	  little	  bit	  more	  mask.	  Good	  
ribs	  &	  topline.	  A	  little	  bit	  narrow	  in	  front.	  Very	  well	  handled.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Pancho	  Villa	  Of	  Parexcellence	  
9	  months	  old	  male.	  Very	  well	  developed	  for	  the	  age.	  Good	  expression.	  Very	  good	  topline	  &	  rear	  
angulation.	  Short	  body	  with	  good	  bone	  strukture.	  Moves	  well.	  Well	  handled.	  
JUN	  ERI2	  
Rowan-Alley’s	  Darky	  Duudson	  
Good	  expression	  but	  a	  little	  bit	  too	  light	  on	  bone	  strukture.	  Topline	  is	  a	  little	  arched.	  Moves	  well.	  Very	  
good	  handling.	  
JUN	  EH3	  
Raparperin	  Kasipätkä	  
POISSA	  
Sarkamaan	  Muu	  Maa	  Mustikka	  
Strong	  dog.	  Correct	  expression.	  Good	  head.	  Good	  topline	  &	  angulation.	  Keeps	  the	  tail	  down.	  Moves	  
well.	  Well	  handled.	  
AVO	  EH2	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
Happy	  dog	  with	  very	  good	  expression	  &	  strong	  bones.	  Beautiful	  head.	  Good	  topline	  &	  angulation.	  
Moves	  well.	  Very	  well	  handled.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  
Jou-Haun	  Jack	  
Powerful	  dog	  with	  great	  expression.	  Short	  body	  with	  strong	  bones.	  Very	  good	  angulations.	  Great	  
movement.	  Great	  handling.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  ROP	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
Very	  good	  proportions	  with	  excellent	  expression.	  Strong	  bones.	  Correct	  angulations.	  Moves	  very	  well.	  
Needs	  more	  chest.	  Very	  well	  handled.	  
VAL	  ERI2	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
Strong	  dog	  with	  poweful	  bones.	  A	  little	  overweight.	  Great	  expression.	  Very	  good	  angulations.	  Moves	  
very	  well.	  Well	  handled.	  
VAL	  ERI3	  
NARTUT:	  
Hongotar	  A	  Piece	  Of	  Diamond	  
10	  months	  old	  bitch.	  Very	  happy	  &	  playful.	  Very	  well	  developed	  for	  the	  age.	  Good	  topline	  &	  bone	  &	  
angulations.	  Moves	  well.	  
JUN	  ERI4	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  
9	  months	  old	  bitch	  with	  very	  good	  construction.	  Great	  expression.	  Good	  topline	  &	  angulation.	  Moves	  
well.	  Very	  well	  handled.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Hongotar	  Absolutely	  Perfect	  
9	  months	  old	  bitch	  with	  very	  good	  proportions.	  Good	  expression.	  Strong	  bones.	  Beautiful	  curled	  tail.	  
Moves	  well.	  Well	  handled.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Hongotar	  Amazing	  Kiss	  
9	  months	  old	  bitch	  with	  very	  good	  proportions.	  Great	  expression.	  Good	  angulations	  &	  proportions.	  
Moves	  very	  well.	  Very	  good	  handling.	  



JUN	  ERI2	  SA	  
Pugemon	  Miss	  Fit	  
11	  months	  old	  bitch.	  Good	  proportions.	  Good	  expression.	  Very	  good	  topline.	  In	  the	  move,	  the	  hindlegs	  
are	  arched.	  Very	  well	  handled.	  
JUN	  ERI	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
22	  months	  old	  bitch.	  Very	  happy	  with	  very	  good	  proportions	  &	  expression	  &	  bones.	  Great	  angulations	  
&	  topline	  &	  movement.	  Very	  well	  handling.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Alaunt	  Carlin	  Hawanna	  
Good	  proportions	  of	  the	  body.	  Good	  expression.	  Very	  good	  pigmentation.	  Good	  angulations.	  Moves	  
well.	  Very	  well	  handled.	  
AVO	  ERI3	  
Mille	  Bassi	  Virtrudes	  Vida	  
Good	  expression	  &	  proportions.	  Short	  body	  &	  correct	  bones.	  Hind	  legs	  are	  arched	  and	  that	  shows	  in	  
movement.	  Very	  good	  handling.	  	  
In	  best	  bitch	  competion	  Rowan-‐Alley’s	  Aino-‐Kainen	  moved	  like	  a	  dream	  and	  that	  is	  why	  the	  judge	  
changed	  the	  order.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Riishill’s	  Ilona-Iloinen	  
Beautiful	  expression.	  I’d	  prefer	  shorter	  body.	  Good	  topline	  &	  angulations.	  The	  tail	  must	  be	  more	  
curled.	  Moves	  very	  well.	  Very	  good	  handling.	  
AVO	  ERI4	  
Rowan-Alley’s	  Aino-Kainen	  
Black	  bitch	  with	  good	  proportions.	  Good	  expression.	  Correct	  bones	  &	  angulations.	  Moves	  well.	  Very	  
good	  handling.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
Beautiful	  bitch	  with	  great	  expression	  &	  proportions.	  Strong	  body	  &	  bones.	  Moves	  very	  well.	  Very	  well	  
handled.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  
Sarkamaan	  Oman	  Maan	  Mansikka	  
Strong	  bitch.	  Good	  proportions	  &	  expression.	  Good	  bones	  &	  movement.	  Very	  well	  handled.	  
VAL	  ERI2	  
Hanlait	  Rosalinda	  
Very	  good	  expression	  	  &	  proportions.	  A	  little	  overweight,	  because	  of	  tail	  is	  set	  a	  bit	  down.	  Moves	  very	  
well.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Hongotar	  
Very	  homogene	  breeder’s	  group	  with	  quality	  dogs.	  Downprint	  of	  the	  breeder	  is	  very	  clear.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



HELSINKI,	  MESSUKESKUS	  9.12.2012	  
tuom.	  Jan	  Schmidt-Sonne,	  Tanska	  
	  
PENTULUOKKA	  ,	  NARTUT:	  
Merenrannan	  Zuvituuli	  
Normal	  size	  for	  a	  puppy.	  Typical	  correct	  head.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes,	  well	  good	  nose	  &	  bite.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Twisted	  tail.	  Good	  bone	  &	  correct	  feet.	  Moves	  
correct,	  happy	  in	  the	  ring.	  Lovely	  temperament.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Quartz-Amor’s	  Gerges-Gaisanuvvos	  
Typical	  size	  for	  a	  puppy,	  correct	  head	  &	  ears	  &	  eyes.	  Well	  good	  nose	  &	  bite.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  
behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  tail.	  Strong	  legs	  &	  correct	  feet.	  Moves	  correct,	  happy	  in	  the	  ring.	  
Nice	  temperament.	  
PEN2	  KP	  
UROKSET:	  
Chubby	  Cheeks	  News	  Maker	  
Normal	  size,	  correct	  head.	  Typical	  ears	  &	  eyes.	  Well	  good	  nose.	  Correct	  jaw.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Typical	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Strong	  bones	  &	  correct	  feet.	  Nice	  black	  coat.	  Excellent	  
mover.	  Nice	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Normal	  size,	  strong	  body.	  Correct	  head	  &	  ears.	  Dark	  eyes.	  Very	  good	  nose	  &	  jaw.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Correct	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Strong	  legs	  &	  feet.	  Correct	  coat.	  Correct	  movements,	  
good	  steps.	  Nice	  temperament.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Jesbob	  Corona	  
Normal	  size,	  typical	  head,	  correct	  ears	  &	  dark	  eyes.	  Acceptable	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front,	  needs	  
more	  in	  behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Needs	  a	  bit	  more	  angulation	  in	  
the	  shoulder.	  Typical	  coat.	  Moves	  too	  closely	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  temperament.	  
JUN	  EH	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Normal	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Typical	  head,	  correct	  ears,	  dark	  eyes.	  Very	  good	  nose	  &	  jaw.	  Well	  
angulated	  shoulder.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  tail.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Excellent	  movements.	  Very	  
good	  steps.	  Correct	  temperament.	  
JUN	  ERI1	  SA	  JV-12	  
Marquardsen	  Sheridan	  
Normal	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Typical	  head	  &	  ears.	  Dark	  eyes.	  Very	  good	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  
&	  behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Correct	  coat.	  Moves	  correct.	  Nice	  
temperament.	  
JUN	  ERI4	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
Correct	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Typical	  head,	  ears	  &	  eyes.	  Very	  good	  nose	  &	  jaw.	  Well	  angulated	  in	  front	  
&	  behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  A	  tail	  is	  ok.	  Well	  good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  well	  but	  steps	  
are	  too	  short	  behind	  today.	  Good	  temperament.	  
JUN	  EH	  
Moloss	  Graf	  Spee	  
Normal	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Correct	  head,	  ears	  &	  eyes.	  Good	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  
Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Correct	  coat.	  Needs	  more	  drive	  in	  ring	  but	  good	  
steps.	  Good	  temperament.	  
JUN	  EH	  
P’zazz	  Pay	  Attention	  
Normal	  size.	  Typical	  head	  &	  expression.	  Correct	  ears	  &	  nose.	  Dark	  eyes.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  
tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Strong	  bone	  &	  correct	  feet.	  Typical	  coat.	  Excellent	  mover,	  good	  
steps.	  Lovely	  temperament.	  



JUN	  ERI	  
Puggens	  Eyechatcher	  
Normal	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Dark	  eyes,	  typical	  ears.	  Very	  good	  nose.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Needs	  a	  better	  tail	  today.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Correct	  
coat.	  Correct	  movement	  &	  tail	  is	  up	  now.	  Lovely	  temperament.	  
JUN	  ERI	  
Strandsmedjans	  Under	  
Normal	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Typical	  head	  &	  ears.	  Good	  nose.	  Needs	  better	  angulations	  in	  front,	  ok	  
behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Tail	  is	  a	  little	  bit	  low	  today.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Moves	  well	  but	  too	  close	  
behind	  &	  front.	  Good	  temperament.	  
JUN	  EH	  
Troppola	  Winter	  Light	  
Normal	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Good	  head	  &	  expression.	  Good	  ears	  &	  eyes	  &	  nose.	  Well	  angulated	  in	  
front	  &	  behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Strong	  bones	  &	  correct	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  
correct	  with	  good	  steps.	  Lovely	  temperament.	  
JUN	  ERI	  
Troppola	  X	  From	  Outer	  Space	  
POISSA	  
Finndanes	  Kinging	  Around	  
Typical	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Correct	  head	  &	  ears.	  Dark	  eyes.	  Good	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  
behind.	  Good	  topline.	  Typical	  tail.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Normal	  coat.	  Moves	  well	  with	  good	  steps.	  Good	  
temperament.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Kingpoint	  Evil	  Twin	  
POISSA	  
Svet	  Zvezdy	  Exclusive	  Effect	  
POISSA	  
Blå	  Mandag’s	  Go	  For	  Gold	  Gunvald	  
Normal	  size.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Typical	  ears.	  Little	  bit	  small	  eyes.	  Good	  nose.	  Well	  angulated	  
in	  front	  &	  behind.	  Good	  topline	  &	  tail.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  correct	  feet.	  Little	  bit	  close	  behind	  but	  
good	  steps.	  Lovely	  temperament.	  
AVO	  ERI3	  
Jou-Haun	  Brutus	  Bruno	  
Normal	  size,	  typical	  head	  &	  expression.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes.	  Open	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Typical	  tail.	  Well	  angulated	  shoulder.	  Deep	  chest.	  Well	  angulated	  behind.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Typical	  
coat.	  Moves	  correct.	  Good	  temperament.	  
AVO	  ERI4	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
Typical	  size,	  beautiful	  head,	  correct	  expression.	  Dark	  ears	  &	  eyes.	  Good	  nose.	  Strong	  neck	  &	  straight	  
topline.	  Correctly	  twisted	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Deep	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  
Typical	  coat.	  Correct	  movement.	  Typical	  temperament.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Tangetoppen’s	  Kilkenny	  
Normal	  size,	  typical	  head	  &	  expression.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes.	  Very	  good	  nose	  &	  jaw.	  Good	  neck	  &	  
straight	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Deep	  chest.	  Strong	  legs	  &	  correct	  feet.	  
Excellent	  movement	  with	  good	  steps.	  Lovely	  temperament.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  VA-‐SERT	  
Azalea’s	  Joe	  Di	  Maggio	  
Typical	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Correct	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes.	  Very	  good	  
nose.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Beautiful	  body.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Strong	  legs	  &	  feet.	  Correct	  
coat.	  Correct	  movements.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CA	  
Ezetha’s	  Scoobedoo	  



Typical	  size	  in	  a	  good	  body.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Good	  neck	  &	  straight	  topline.	  Correct	  tail.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Beautiful	  body.	  Deep	  chest.	  Strong	  bones	  &	  corract	  feet.	  Lovely	  coat.	  
Correct	  movements.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT→FI	  MVA	  CACIB	  VSP	  V-12	  
Finndanes	  Eye-Catcher	  
Normal	  size.	  Typical	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears	  &	  eyes	  &	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  
&	  behind	  in	  beautiful	  body.	  Straight	  topline.	  Typical	  tail.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  
correctly.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Finndanes	  Inside	  Joke	  
Typical	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Typical	  head	  &	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Well	  angulated	  in	  
front	  in	  a	  beuatiful	  body.	  Correct	  tail,	  straight	  topline.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Excellent	  
mover.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Jrmile	  Bon	  Fler	  Deli’F	  
In	  maximum	  size,	  beutiful	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Deep	  chest.	  
Strong	  bones	  &	  feet.	  A	  little	  bit	  soft	  coat.	  Moves	  correct,	  lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Kingpoint	  Crab	  Bait	  
Typical	  lovely	  size.	  Correct	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Well	  angulated	  in	  a	  
beautiful	  body.	  Deep	  chest.	  Typical	  tail,	  straight	  topline.	  Strong	  bones	  &	  correct	  feet.	  Lovely	  coat.	  
Excellent	  movements.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI3	  SA	  PU-‐3	  
Puggens	  Wester	  
Correct	  size,	  beautiful	  head.	  Excellent	  expression.	  Typical	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Well	  
angulated	  in	  a	  beautiful	  body.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Correct	  coat.	  Excellent	  movements.	  Lovely	  
temperament.	  
VAL	  ERI	  
Puggens	  Wilfred	  
Typical	  size.	  Correct	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes.	  Good	  nose.	  Well	  angulated	  in	  
front	  in	  	  beautiful	  body.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Correct	  coat.	  
Excellent	  movements.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
So	  Comical	  Humpty	  Dumpty	  
Normal	  size,	  beuatiful	  	  &	  correct	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Good	  neck	  &	  
topline.	  Typical	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Excellent	  
movements.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI4	  SA	  
So	  Comical	  Puss	  In	  Boots	  
Typical	  size,	  correct	  head	  &	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Well	  angulated	  in	  beautiful	  body.	  
Straight	  topline,	  typical	  tail.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Lovely	  
temperament.	  
VAL	  ERI	  
Sparvöga’s	  Guess	  Who	  
Normal	  size,	  beautiful	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Correct	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  
good	  steps	  but	  needs	  more	  action.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  
POISSA	  
NARTUT:	  
Sparvögas	  Next	  Top	  Model	  



Feminine	  size,	  beautiful	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes,	  good	  nose.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Lovely	  
coat.	  Moves	  with	  good	  steps	  but	  much	  closely	  behind.	  Good	  temperament.	  
JUN	  EH	  
Duovas	  Deluxe	  Romance	  
Young	  bitch	  of	  maximun	  size.	  Correct	  head	  &	  ears.	  Dark	  eyes.	  Good	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  
tail.	  Needs	  more	  angulation	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  wit	  good	  steps	  
but	  a	  little	  close	  behind.	  Good	  temperament.	  
JUN	  EH	  
Finndanes	  Next	  Top	  Model	  
Feminine	  size,	  beautiful	  head	  with	  all	  the	  expression	  for	  young	  dog.	  Lovely	  head.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Correct	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Lovely	  coat.	  Moves	  with	  
good	  steps.	  Lovely	  temperament.	  
JUN	  ERI	  
Jesbob	  Cressida	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Needs	  a	  better	  tail	  
today.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  A	  little	  bit	  heavy	  on	  the	  body.	  Good	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  
Lovely	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps	  but	  closely	  behind.	  The	  tail	  is	  up	  in	  the	  ring	  in	  movement.	  
JUN	  EH	  
Kingpoint	  Friend	  In	  Need	  
Normal	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Correct	  ears,	  eyes,	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  
topline.	  Typical	  tail.	  Good	  chest,	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Typical	  
temperament.	  
JUN	  ERI	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Jadaos	  
A	  little	  bit	  high	  size.	  Beautiful	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Dark	  eyes	  &	  ears,	  good	  nose.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  topline	  &	  tail.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Nice	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps	  
but	  needs	  more	  action	  in	  the	  ring.	  
JUN	  EH	  
Strandsmedjans	  Trixie	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Good	  topline	  &	  tail.	  Well	  angulated	  in	  
front	  &	  behind.	  Correct	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Lovely	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Good	  
temperament.	  
JUN	  ERI	  
Strandsmedjans	  Udda	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Good	  expression.	  Good	  topline,	  correct	  
tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Lovely	  black	  colour.	  Moves	  with	  
good	  steps.	  Lovely	  temperament.	  
JUN	  ERI	  
Strandsmedjans	  Wera	  
Typical	  size.	  Lovely	  head,	  correct	  ears,	  eyes	  are	  too	  big	  &	  too	  open.	  Good	  topline,	  correct	  tail.	  Good	  
chest.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Lovely	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Lovely	  
temperament.	  
JUN	  EH	  
Strandsmedjans	  Vilma	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Correct	  eyes,	  ears,	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  
topline,	  typical	  tail.	  Good	  chest.	  Good	  bones	  &	  correct	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  
Excellent	  temperament.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Strandsmedjans	  Yanka	  
Normal	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Correct	  ears,	  eyes,	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Lovely	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Lovely	  
temperament.	  
JUN	  ERI4	  SA	  



Tangetoppen’s	  Arising	  Poenix	  
Beautiful	  feminine	  size.	  Correct	  head	  with	  all	  the	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Good	  neck,	  
straight	  topline.	  Correct	  tail.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Strong	  bones	  &	  good	  feet.	  Good	  chest.	  Correct	  coat.	  
Excellent	  movement.	  Lovely	  temperament.	  
JUN	  ERI1	  SA	  VA-‐SERT	  JV-12	  
Troppola	  What	  A	  Woman	  
Normal	  size,	  beautiful	  head	  with	  all	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes,	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  
tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  chest,	  bone	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  
Typical	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Troppola	  When	  I	  Fall	  In	  Love	  
A	  little	  bit	  high,	  beautiful	  head	  with	  all	  expression.	  Dark	  ears,	  good	  eyes	  &	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Typical	  tail.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Good	  chest,	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Lovely	  
temperament.	  
JUN	  ERI	  
Xeriex’s	  Just	  Think	  Twice	  
A	  little	  bit	  high,	  correct	  head,	  feminine	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes,	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  
behind.	  Good	  topline	  &	  tail.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Has	  to	  be	  more	  happy	  on	  the	  
ring.	  Moves	  with	  good	  steps.	  
JUN	  EH	  
Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Normal	  size,	  feminine	  head.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  topline.	  
Needs	  more	  tail	  on	  the	  table.	  Good	  chest,	  bones,	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps	  and	  the	  tail	  
is	  up	  now.	  Good	  temperament.	  
JUN	  ERI	  
Rossmix	  Philippa	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head	  with	  correct	  expression.	  Dark	  ears	  &	  eyes.	  Good	  nose.	  Good	  neck	  
&	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  chest.	  Good	  bones	  &	  correct	  feet.	  Typical	  
coat.	  Typical	  movements	  with	  good	  steps.	  Lovely	  temperament.	  
NUO	  ERI3	  SA	  
Bozo	  Gang’s	  Kaikilla	  Mausteilla	  
Typical	  size,	  beautiful	  head.	  Correct	  ears,	  eyes	  &	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  angulated	  
in	  front	  &	  behind.	  Good	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Nice	  coat.	  Excellent	  mover,	  moves	  with	  good	  steps.	  
Excellent	  temperament.	  
NUO	  ERI4	  SA	  
Finndanes	  Living	  By	  Faith	  
Typical	  size,	  feminine	  head.	  Correct	  head,	  good	  nose,	  dark	  eyes.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Good	  topline	  &	  
typical	  tail.	  Good	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Little	  bit	  soft	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps	  but	  needs	  more	  
action	  in	  the	  ring.	  Temperament	  ok.	  
NUO	  EH	  
Merenrannan	  Xantara	  
Typical	  size,	  feminine	  head.	  Correct	  ears,	  good	  nose,	  dark	  eyes.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Good	  topline,	  
typical	  tail.	  Good	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  A	  little	  bit	  soft	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Good	  
temperament.	  
NUO	  ERI	  
Pugbully	  Flaming	  Star	  
Typical	  size,	  feminine	  head	  with	  all	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes,	  nose.	  Well	  angulated	  front	  &	  behind.	  
Typical	  tail,	  good	  topline.	  Good	  chest.	  Strong	  bones,	  correct	  feet.	  Nice	  coat.	  Moves	  correct	  with	  good	  
steps.	  Nice	  temperament.	  
NUO	  ERI	  
P’zazz	  Pricilla	  
Typical	  size,	  feminine	  head.	  Correct	  ears,	  good	  nose,	  dark	  eyes.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Nice	  coat.	  Excellent	  movement.	  Nice	  temperament.	  
NUO	  ERI1	  SA	  



Troppola	  Velvet	  Morning	  
Typical	  size,	  feminine	  head	  all	  in	  expression.	  Correct	  ears,	  eyes,	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  
Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  chest,	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Correct	  movement.	  Nice	  
temperament.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Sparvögas	  Limelight	  O’h	  Pug	  Line	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Dark	  ears	  &	  eyes.	  Good	  nose.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  
Well	  angulated	  shoulder.	  Good	  chest.	  Strong	  bone	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Excellent	  movement.	  Lovely	  
temperament.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Good	  nose,	  dark	  eyes,	  correct	  ears.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Good	  
topline,	  typical	  tail.	  Good	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Nice	  coat.	  Excellent	  movements.	  Nice	  
temperament.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
In	  a	  maximum	  size,	  beautiful	  head.	  Correct	  ears,	  good	  nose,	  dark	  eyes.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  
tail.	  Well	  angulated	  in	  front,	  needs	  more	  behind.	  Good	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Normal	  coat.	  Moves	  
with	  good	  steps	  but	  close	  behind.	  Good	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
Typical	  size,	  beautiful	  head.	  Correct	  ears	  &	  eyes.	  Good	  nose.	  Good	  topline	  &	  tail.	  Good	  chest.	  Well	  
angulated	  in	  all.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Moves	  with	  good	  steps	  but	  closely	  behind.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Jou-Haun	  Serafiina	  
Typical	  size,	  correct	  head,	  dark	  eyes	  &	  ears.	  Open	  nose.	  Good	  neck,	  needs	  a	  better	  topline.	  Typical	  tail.	  
Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Deep	  chest.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps	  
but	  closely	  behind.	  Nice	  temperament.	  
AVO	  EH	  
Strandsmedjans	  Meyla	  
Typical	  size,	  feminine	  head.	  Good	  nose,	  dark	  eyes,	  correct	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  
angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Good	  chest.	  Strong	  bone	  &	  good	  feet.	  Typical	  coat.	  Excellent	  movements.	  
Good	  temperament.	  
AVO	  ERI4	  SA	  
Svet	  Zverzdy	  Zakira	  Fortuna	  
POISSA	  
Tangetoppen’s	  Sunny	  Copacabana	  
Typical	  size,	  feminine	  &	  beautiful	  head.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes,	  good	  nose.	  Strong	  neck	  &	  topline.	  
Typical	  tail.	  Well	  angulated	  in	  all.	  Good	  chest.	  Correct	  feet,	  strong	  bone.	  Nice	  coat.	  Excellent	  movement.	  
Nice	  temperament.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Troppola	  Sofia	  Coppola	  
Normal	  size	  in	  a	  strong	  body.	  Feminine	  head.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes,	  good	  nose.	  Well	  angulated	  in	  all.	  
Good	  topline	  &	  correct	  tail.	  Deep	  chest.	  Strong	  bones	  &	  correct	  feet.	  Nice	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  
Typical	  temperament.	  
AVO	  ERI	  
Hristina	  Kozhaniy	  Nosik	  
Excellent	  size,	  beautiful	  feminine	  type	  in	  all.	  Bautiful	  head	  with	  all	  expression.	  Well	  angulated	  in	  all	  in	  
beautiful	  body.	  Strong	  topline	  &	  tail.	  Lovely	  coat.	  Excellent	  movement.	  Lovely	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Puggens	  Wilma	  Ros	  Mix	  
Beautiful	  size	  &	  body.	  Feminine	  correct	  head	  with	  all	  expression.	  Well	  angulated	  in	  all	  in	  beautiful	  
body.	  Strong	  topline	  &	  tail.	  Good	  chest.	  Strong	  bones,	  correct	  feet.	  Lovely	  coat.	  Excellent	  mover.	  Nice	  
temperament.	  



VAL	  ERI	  
Moliss	  Love	  At	  First	  Glow	  
Excellent	  size.	  Beautiful	  feminine	  head	  with	  all	  expression.	  Well	  angulated	  in	  a	  beautiful	  body.	  Strong	  
topline	  &	  tail.	  Good	  chest,	  bones.	  Correct	  feet.	  Lovely	  coat.	  Excellent	  movement.	  Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Puggens	  Madeleine	  Of	  Sweden	  
Beautiful	  type.	  Feminine	  head	  with	  all	  expression.	  Well	  angulated	  in	  all	  in	  beautiful	  body.	  Good	  topline,	  
strong	  tail.	  Good	  cheast.	  Strong	  bone,	  correct	  feet.	  Typical	  coat.	  Excellent	  mover.	  Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI	  
Quartz-Amor’s	  Bassi	  Katlafell	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  angulated	  in	  all	  in	  
beautiful	  body.	  Good	  chest.	  Strong	  bone	  &	  correct	  feet.	  Nice	  coat.	  She	  doesn’t	  like	  the	  ring	  today,	  
should	  be	  more	  happy.	  
VAL	  EH	  
Strandsmedjans	  Nova	  
Nice	  size,	  beautiful	  feminine	  head	  with	  all	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  tail.	  Well	  angulated	  
in	  all	  in	  beautiful	  body.	  Good	  chest.	  Strong	  bones	  &	  feet.	  Nice	  coat.	  Moves	  with	  good	  steps.	  Excellent	  
temperament.	  
VAL	  ERI3	  SA	  PN-‐3	  
Tangetoppen’s	  Hot	  And	  Spicy	  
Nice	  type	  &	  size.	  Beautiful	  &	  feminine	  head	  with	  all	  expression.	  Correct	  ears,	  dark	  eyes,	  good	  neck	  &	  
topline.	  Correct	  tail.	  Well	  angulated	  in	  all	  in	  beautiful	  body.	  Good	  chest,	  strong	  bone	  &	  correct	  feet.	  nice	  
coat.	  Excellent	  mover.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  CACIB	  ROP	  V-12	  
Tangetoppen’s	  Unbreakabl’	  News	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head	  with	  all	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  
angulated	  in	  all.	  Good	  chest.	  Strong	  bones,	  correct	  feet.	  Nice	  coat.	  Excellent	  mover.	  Nice	  temperament.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  VA-‐CA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Typical	  size,	  beautiful	  feminine	  head	  in	  all	  expression.	  Strong	  neck	  &	  topline.	  Typical	  tail.	  Well	  
angulated	  in	  all	  in	  beautiful	  body.	  Good	  chest	  &	  bone.	  Correct	  feet.	  Lovely	  coat.	  Excellent	  mover.	  Nice	  
temperament.	  
VAL	  ERI4	  SA	  PN-‐4	  
Jou-Haun	  Viivi	  
	  Nice	  &	  ok	  type	  &	  size.	  Typical	  head.	  Nice	  ears	  &	  eyes.	  Has	  some	  problem	  with	  breathing.	  Strong	  neck	  &	  
topline.	  Typical	  tail.	  Well	  angulated	  all	  in	  beautiful	  body	  for	  10	  years	  old	  lady.	  Moves	  fast	  with	  good	  
steps.	  Nice	  to	  see	  old	  pug.	  
VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  VV-12	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Jou-Haun	  
Beautiful	  class,	  all	  corrects.	  Beautiful	  heads	  &	  expressions	  for	  all.	  Good	  angulated	  bodies,	  typical	  tails.	  
All	  moved	  well.	  Nice	  temperaments.	  	  
KASV4	  KP	  
Puggens	  
All	  excellent	  type.	  Beautiful	  &	  correct	  heads	  &	  expressions.	  Well	  angulated	  bodies.	  Typical	  tails.	  Nice	  
temperaments.	  All	  moves	  well.	  
KASV3	  KP	  
Strandsmedjans	  	  
Excellent	  class.	  All	  correct	  beautiful	  heads	  &	  expressions.	  All	  correct	  angulated	  	  in	  body.	  Typical	  tails	  &	  
coats.	  Excellent	  temperaments.	  All	  moved	  well.	  
KASV2	  KP	  
Tangetoppen’s	  
Excellent	  breeding.	  All	  corrects,	  beautiful	  heads	  &	  expression.	  Typical	  bodies	  &	  tails.	  Strong	  bones	  &	  
correct	  coats.	  Nice	  temperament	  in	  all.	  All	  moved	  excellent.	  



KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



HELSINKI,	  MESSUKESKUS	  8.12.2012	  
tuom.	  Gunnel	  Holm	  (pennut)	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Roseclan’s	  Karelian	  Chili	  
8	  kk	  vanha	  urospentu.	  Hyvin	  energinen.	  Tummat	  korvat.	  Hyvät	  silmät.	  Hyvä	  maski.	  Seisoo	  hyvin	  
raajoillaan.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Häntä	  saisi	  olla	  peremmin	  kiinnittynyt	  ylemmälle.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Mopsin	  temperamentti.	  
PEN1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
PENTULUOKKA	  ,	  NARTUT:	  
Merenrannan	  Zuvituuli	  
8	  kk	  vanha.	  hieman	  iso	  nenävekki.	  Hyvät	  tummat	  korvat.	  Hyvät	  sieraimet.	  Kantaa	  päänsä	  
erinomaisesti.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Suzi-Dog’s	  Non	  Stop	  
8	  kk	  vanha	  narttupentu.	  Korvat	  saisivat	  olla	  tummemmat.	  Hyvät	  rypyt	  päässä	  ja	  hyvä	  maski.	  Hyvä	  
häntä.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Erittäin	  hyvin	  kehittynyt.	  
PEN2	  
	  



KAJAANI	  12.-13.1.2013	  
tuom.	  Harri	  Lehkonen	  
	  
UROKSET:	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt,	  vahva	  uros.	  Maskuliininen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Pienet,	  oikea-‐asentoiset	  
korvat.	  Oiket	  mittasuhteet.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Oikealaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  hieman	  
korkea	  etuaskel.	  Erinomainen	  temperamentti.	  	  
JUNERI2	  SA	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
Hyvänkokoinen,	  ryhdikäs,	  reippaasti	  esiintyvä	  nuori	  uros.	  Maskuliininen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Oikea-‐
asentoiset	  korvat.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Hieman	  poimuja	  selässä.	  
Runkoturkin	  värin	  tulee	  puhdistua.	  Erinomainen	  temperamentti	  ja	  liikkeet.	  	  
JUN	  ERI3	  
Jesbob	  Corona	  
Rauhallisesti	  esiintyvä	  uros.	  Kuonon	  tulee	  vielä	  vahvistua,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Voisi	  olla	  
mittasuhteiltaan	  hieman	  tiiviimpi.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Takaosa	  voisi	  olla	  hieman	  kulmautuneempi.	  
Terveet	  liikkeet.	  
JUN	  EH4	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt,	  ryhdikäs,	  vahva	  nuori	  uros.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme.	  Kauniit	  korvat	  .	  
Hyvä	  etuosa.	  Tiivis	  runko.	  Oikea-‐asentoinen	  häntä.	  	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Oikea	  asenne.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  ROP-‐jun	  
Roseclan’s	  Jadeish	  Helios	  
POISSA	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Kookas,	  vahva,	  ryhdikäs	  uros.	  Hyvämuotoinen	  pää.	  Oikea-‐asentoiset	  korvat.	  Erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  
Aavistuksen	  pitkä	  lanne.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Erinomainen	  temperamentti	  ja	  liikkeet.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Jesbob	  Anselmi	  
Vahvarunkoinen	  uros.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  aavistuksen	  leveämpi,	  muuten	  hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  etuosa.	  
Aavistuksen	  pitkä	  lanne.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Hieman	  niukat	  takakulmaukset.	  Esiintyy	  itsevarmasti.	  
Terveet	  liikkeet.	  Hieman	  nokisuutta	  turkissa.	  	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Flash	  Of	  Joy	  Rikardo	  Flakce	  
Kookas,	  vahva	  uros.	  Hyvämuotoinen,	  maskuliininen	  pää.	  Oikea-‐asentoiset	  korvat.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Aavistuksen	  pitkä	  lanne.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Esiintyy	  itsevarmasti.	  Terveet	  liikkeet.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Finndanes	  Inside	  Joke	  
Hyvänkokoinen,	  erittäin	  tiivisrakenteinen,	  vahva	  uros.	  Oikeanmuotoinen	  pää,	  hieman	  vaalea	  maski.	  
Riittävät	  kulmaukset.	  Lyhyt,	  tiivis	  runko.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Esiintyy	  itsevarmasti.	  Terveet	  
liikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  CACIB	  
	  
NARTUT:	  
Finndanes	  Marry	  Me	  
Tottumattomasti	  esiintyvä,	  vielä	  kesken	  kehityksen	  oleva	  narttu.	  Melko	  hyvä	  pää,	  jonka	  tulee	  vielä	  
vahvistua.	  Voisi	  käyttää	  enemmän	  korviaan.	  Hyvä	  etuosa.	  Ikäisekseen	  sopiva	  runko.	  Hieman	  matala	  
hännän	  kiinnitys.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Terveet	  liikkeet.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
JUN	  EH4	  
Finndanes	  Next	  Top	  Model	  
Hyvänkokoinen,	  tiivisrakenteinen	  narttu.	  Oikeanmuotoinen	  pää,	  jonka	  tulee	  vahvistua.	  Hieman	  vaalea	  
maski.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Erinomainen	  temperamentti	  ja	  liikkeet.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  	  



Golden	  Jump	  Selma	  
Reippaasti	  esiintyvä,	  ryhdikäs	  nuori	  narttu.	  Kaunismuotoinen	  pää.	  Hyvä	  pigmentti.	  Hieman	  pysty	  
olkavaesi.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Terveet	  liikkeet.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Strandsmedjans	  Yanka	  
Hyvänkokoinen,	  ryhdikäs,	  erittäin	  tiivisrakenteinen,	  nuori	  narttu.	  Feminiininen	  ilme	  ja	  pää.	  Hieman	  
vaalea	  maski.	  Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Terveet	  liikkeet.	  Esiintyy	  itsevarmasti.	  
JUN	  ERI3	  
Xeriex’s	  Just	  Zulle	  
Vielä	  kesken	  kehityksen	  oleva	  nuori	  narttu.	  Pään	  ja	  erityisesti	  alaleuan	  tulee	  vahvistua.	  Hieman	  pysty	  
olkavarsi.	  Lanne	  voisi	  olla	  lyhyempi.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella	  ja	  esiintyy	  rauhallisesti.	  Tarvitsee	  
aikaa.	  	  
JUN	  EH	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Vielä	  kesken	  kehityksen	  oleva	  nuori	  narttu.	  Pään	  ja	  erityisesti	  alaleuan	  tulee	  vahvistua.	  
Hyvinkulmautuneet	  raajat.	  Hieman	  pehmeyttä	  ranteissa.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  
Esiintyy	  reippaasti.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  hieman	  korkea	  etuaskel.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
JUN	  EH	  
Grande	  Garganta	  Hay	  Tormenta	  
Hieman	  pönäkässä	  kunnossa	  esitetty,	  vahvarunkoinen	  narttu.	  Hyvämuotoinen	  pää.	  Riittävät	  
kulmaukset.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hieman	  matala	  hännän	  kiinnitys.	  Esiintyy	  rauhallisesti.	  Terveet	  
liikkeet.	  Olisi	  edukseen	  hieman	  jäntevämmässä	  kunnossa.	  
NUO	  EH2	  
Nastanakin	  Oaja	  
Mittasuhteiltaan	  jo	  hieman	  matala,	  pönäkässä	  kunnossa	  esitetty	  narttu.	  Runkoon	  nähden	  hieman	  pieni	  
pää.	  Erittäin	  pyöristynyt	  rintakehä	  ja	  leveä	  etuosa.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Esiintyy	  reippaasti.	  Saisi	  liikkua	  ryhdikkäämmin.	  Erittäin	  leveät	  etuliikkeet.	  
NUO	  H	  	  
Nastanakin	  Olga	  
Vielä	  kesken	  kehityksen	  oleva	  nuori	  narttu.	  Oikeat	  mittasuhteet	  päässä	  ja	  rungossa,	  joiden	  tulee	  
vahvistua.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Melko	  hyväasentoinen	  häntä.	  Esiintyy	  tottumattomasti.	  Terveet	  
liikkeet.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
NUO	  EH1	  
Finndanes	  Garden	  Gnome	  
Vahva,	  tiivisrunkoinen	  narttu.	  Hyvämuotoinen	  pää.	  Kaunis	  ilme.	  Erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  
Hyväasentoinen	  häntä.	  Erinomainen	  temperamentti.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Nastanakin	  Gahteriinna	  
Hyvänkokoinen	  narttu.	  Melko	  hyvämuotoinen	  pää.	  Erittäin	  suuret	  silmäaukot.	  Melko	  hyvä	  etuosa.	  
Vahva	  runko.	  Häntä	  voisi	  olla	  tiiviimmin	  kiertynyt.	  Takaraajat	  voisivat	  olla	  lihaksikkaammat.	  Esiintyy	  
rauhallisesti.	  Terveet	  liikkeet.	  
AVO	  EH4	  
Nastanakin	  Leainna	  
Tiivisrakenteinen	  narttu.	  Hyvämuotoinen	  pää.	  Kuono	  voisi	  olla	  aavistuksen	  vahvempi.	  Erinomaiset	  
kulmaukset.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Miellyttävä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐CA	  
Vinddragets	  Flörtinga	  Felicia	  
Hyvänkokoinen	  narttu.	  Oikeamuotoinen	  pää.	  Erittäin	  hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Saisi	  olla	  rungoltaan	  
lyhyempi	  ja	  tiiviimpi.	  Melko	  hyväasentoinen	  häntä.	  Erinomainen	  temperamentti.	  Terveet	  liikkeet.	  
AVO	  EH	  
Xeriex’s	  Diesel	  Jeans	  
Tiivisrunkoinen	  narttu.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  vahvempi.	  Erittäin	  hyvä	  etuosa.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  
Riittävät	  takakulmaukset.	  Esiintyy	  rauhallisesti.	  Melko	  leveä	  taka-‐askel,	  joka	  voisi	  olla	  tehokkaampi.	  
AVO	  EH	  



Xeriex’s	  Queen	  La	  Tifa	  
Hieman	  tottumattomasti	  esiintyvä	  narttu.	  Oikeat	  mittasuhteet,	  jotka	  voisivat	  hieman	  vahvistua.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Terveet	  liikkeet.	  
AVO	  ERI3	  
Nastanakin	  Kariinna	  
Erittäin	  vahvarunkoinen	  narttu.	  Hyvämuotoinen	  pää.	  Erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  Esiintyy	  ryhdikkäästi	  
ja	  liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  Hieman	  nokisuutta	  karvapeitteessä.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Fin-Anssin	  Dominanssi	  
Hyvin	  säilynyt	  veteraani.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  vahvempi,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Tiivis	  runko	  ja	  tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Erinomainen	  temperamentti.	  Terveet	  liikkeet.	  
VET	  ERI2	  
Kastanjan	  Gerbera	  
Tiivisrunkoinen	  veteraani.	  Feminiininen	  pää.	  Hieman	  vaalea	  maski.	  Melko	  voimakas	  kirsupoimu.	  
Erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  Häntä	  voisi	  kiertyä	  tiiviimmin.	  Runko	  ei	  enää	  parhaassa	  jäntevyydessä.	  
Erinomainen	  temperamentti.	  Terveet	  liikkeet.	  
VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  
Nastanakin	  Buohtta	  
Erittäin	  vahvarunkoinen,	  hieman	  matalaraajainen	  veteraani.	  Hyvä	  pää.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Häntä	  
voisikiertyä	  tiiviimmin.	  Erittäin	  hyvä	  lihaskunto.	  Erinomainen	  temperamentti.	  
VET	  EH3	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Finndanes	  
Rotutyypiltään	  erittäin	  tasainen	  ryhmä	  vahvoja,	  tiivisrunkoisia	  mopseja.	  Kaikilla	  oikeamuotoiset	  päät,	  
oikeat	  rungon	  mittasuhteet,	  terveet	  anatomiat	  ja	  liikkeet.	  Kaikilla	  yksilöillä	  oikea	  rodunomainen	  
asenne.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



RANTASALMI 01.07.2012 
 
Tuomari: Kristiina Ahlberg, Suomi 
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Joke Of The Day 
Kookas , erinomaista tyyppiä oleva nuori uros, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pyöreä pää, 
ruusukorvat. Toivoisin hieman enemmän otsaryppyjä, nenävekki aavistuksen voimakas. Hy-
vä kuono. Vankka hyvä kaula. Leveä eturinta. Hyvä rintakehä. Hyvä runko. Riittävät takakul-
maukset. Aavistuksen alas kiinnittynyt häntä. Esitetään hieman löysässä kunnossa. Liikkuu 
kauniilla mopsirullauksella. Kaunis väri. Saisi esiintyä reippaammin.  
NUO ERI 1 SA PU 1 ROP SERT 
 
Seppo 
Poissa 
 
JUNIORLUOKKA NARTUT 
 
Pine Garden’s Apelsin 
Vuoden ikäinen juniorinarttu jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pyöreä kallo. Kauniit korvat. Riit-
tävän pyöreät silmät. Kuono osa saisi olla täyteläisempi. Aavistuksen kapea alaleuka, joka 
saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä eturinta, hyvä runko .Takakulmaukset 
saisivat olla voimakkaammat. Hyvä häntä, kaunis kieppi. Raajaluustoa tulisi olla enemmän. 
Liikkuu hyvällä mopsi rullauksella rodun omaisesti. Tarvitsee vielä kehä tottumusta. 
JUN EH 2 
 
Saradane’s Absolutely Divine 
14kk ikäinen, sopivan kokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pyöreä kallo, hieman 
suuret korvat. Kauniit silmät. Kuono osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Erittäin kaunis 
alaleuka. Riittävä kaula, pystylapa. Erinomainen runko. Erittäin suorat takakulmaukset. Riittä-
vä häntä kieppi. Kaunis väri. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella leveästi edestä. Esiintyy erin-
omaisesti. 
JUN ERI 1 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Blomlane’s Sweet Paradise 
Feminiininen vajaa 2 vuotias narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pyöreä kallo. Kauniit 
tummat silmät. erinomainen pigmentti, eripari korvat. Hyvä alaleuka. Erinomainen kaula. Pys-
tylapa. Lyhyt olkavarsi. Eturintaa saisi olla enemmän. Erinomainen runko. Riittävät takakul-
maukset. Erittäin kaunis kaksi kieppinen häntä. Liikkuu ryhdikkäästi, aavistuksen jäykästi 
edestä, mukavalla mopsirullauksella. 
NUO ERI 1 SA PN 1 VSP SERT 
 
Finndanes Could Be The One 
Sopivan kokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pyöreä kallo. Hieman alas kiinnitty-
neet korvat. Aavistuksen ulkonevat silmät. Kallossa saisi olla enemmän vekkejä. Kauniit pie-
net ruusukorvat. Kuono osa saisi olla syvempi. Erinomainen kaula, pystylapa. Hyvä runko, 
hieman löysässä kunnossa. Takakulmaukset tulisi olla voimakkaammat. Häntä kieppi saisi 
olla voimakkaampi. Liikkuu epävakaasti takaa. Linkkaa toista takajalkaansa.  
AVO EVA 



Puppy Cup 5.2.2012 
TUOMARI: Pirjo Aaltonen, Fi 
 
BABY LUOKKA, nartut 
 
Troppola velvet Mornig 
 
Mittasuhteiltaan neliömäinen narttu pentu. Esiintyy ryhdikkäästi. Kauniit tummat silmät. 
suurehkot korvat. Kaunis ilme, hyvä maski. Hyvä hännän kiinnitys ja häntäkieppi. Hieman 
korkeat etuliikkeet, hyvät rullaavat takaliikkeet. 
PEN KP 2 
 
Troppola View From The Top 
 
Ääriviivoiltaan sopusuhtainen, kaunis linjainen vahva narttu pentu. Tyypillinen suuri pää & 
kauniit tummat silmät. Suurehkot korvat, kirsu pigmentti voisi olla tummempi. Erinomainen 
hännänkiinnitys ja hännänkieppi. Hyvin kulmautunut takarunko. Hyvät rullaavat takaliikkeet. 
PEN KP ROP-PENTU 
 
 



RAISIO	  11.-‐12.8.2012	  

Tuomari:	  Knut	  Sigurd	  Wilberg	  	  

	  

Rasti	  kaikilla	  kohdassa	  rodunom.	  lähestyttäessä.	  

	  

Nartut	  pentuluokka	  

Oskularia’s	  Street	  Lights	  

Promising	  youngster.	  Good	  head	  for	  age.	  Needs	  more	  training	  on	  the	  table.	  Good	  body.	  Moves	  well.	  	  

PEN1	  KP	  ROP-‐PEN	  

	  

Urokset	  junioriluokka	  

Sprugu	  Bright	  Bruno	  

Lovely	  promising	  youngster.	  Exc.	  type.	  Lovely	  head.	  Moves	  very	  well.	  	  

JUN	  ERI2	  SA	  	  

	  

Troppola	  X	  From	  The	  Outer	  Space	  	  

Lovely	  puppy.	  Well	  trained.	  Would	  like	  a	  bit	  more	  neck	  and	  head.	  Teeth	  might	  come.	  Good	  body.	  Moves	  
very	  well.	  	  

JUN	  ERI3	  	  

	  

Xeriex's	  Birthday	  King	  

Beautiful	  dog	  of	  high	  class.	  Lovely	  coat.	  Well	  proportioned.	  Trained	  like	  a	  ???	  Loves	  his	  mum	  but	  a	  little	  long	  
in	  loin.	  

JUN	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  SERT	  

	  

Urokset	  nuortenluokka	  

Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  

Nice	  dog,	  which	  unfortunately	  is	  lame.	  Good	  head.	  Too	  heavy	  wrinkled.	  Well	  constructed	  but	  needs	  more	  
neck.	  	  

NUO	  EH2	  

	  

Orlando	  Kwinn	  Iral	  Niclas	  



Dog	  of	  quite	  nixe	  type.	  Good	  head	  but	  too	  heavy	  and	  deep	  in	  body.	  Well	  constructed,	  would	  like	  more	  
neck.	  Moves	  well.	  	  

NUO	  EH1	  

	  

	  

Urokset	  avoin	  luokka	  

	  

Blackbrilliant	  	  

Dog	  of	  quite	  good	  type.	  Too	  heavy.	  Topline	  could	  be	  better.	  Well	  angulated.	  Moved	  quite	  well	  around,	  
could	  be	  better	  in	  front.	  	  

AVO	  EH4	  

	  

Chubby	  Cheeks	  Zorro	  

Lovely	  headed	  dog	  which	  unfortunately	  is	  too	  heavy.	  Coat	  could	  be	  better.	  Well	  angulated	  in	  front,	  bit	  
straight	  behind.	  Moves	  well	  around,	  close	  behind.	  

AVO	  EH2	  

	  

Riishill’s	  Hermann	  	  

Lovely	  dog	  who	  has	  got	  too	  much	  f??.	  Wide	  nice	  head.	  Too	  deep	  in	  body.	  Moves	  quite	  well	  around,	  too	  
wide	  in	  front.	  	  

AVO	  EH3	  

	  

Strandsmedjan’s	  Valentino	  

Dog	  of	  very	  good	  type	  but	  a	  bit	  on	  the	  heavy	  side.	  Very	  well	  	  trained.	  Looks	  up	  to	  his	  mom.	  A	  real	  charmer.	  
Good	  head.	  	  

AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  VASERT	  

	  

Troppola	  Robert	  De	  Niro	  

Dog	  of	  quite	  good	  type.	  A	  bit	  airy.	  Nice	  head.	  Too	  narrow	  in	  body.	  Moves	  well	  around.	  Could	  be	  better	  in	  
front.	  	  

AVO	  EH	  

	  

Wanja	  Marin	  	  



Nice	  little	  dog	  but	  could	  be	  cleaner	  in	  colour.	  A	  bit	  low	  to	  the	  ground.	  Nice	  head.	  Good	  front	  for	  the	  size.	  A	  
bit	  straight	  behing.	  Moves	  well	  around,	  front	  could	  be	  better.	  	  

AVO	  EH	  	  

	  

Urokset	  valioluokka	  

	  

Azalea's	  Joe	  Di	  Maggio	  	  

Lovely	  dog,	  a	  bit	  on	  the	  heavy	  side.	  Good	  head.	  Well	  developed	  body.	  Moves	  very	  well.	  Exc.	  representative	  
of	  the	  breed.	  	  

VAL	  ERI1	  SA	  PU1	  VSP	  	  

	  

Kingpoint	  Crab	  Bait	  

Dog	  of	  exc.	  type.	  Very	  nice	  head.	  A	  bit	  on	  the	  heavy	  side.	  Too	  much	  wrinkles,	  ???	  too	  heavy.	  Moves	  well.	  	  

VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  

	  

Troppola	  Nicolas	  Cage	  	  

Dog	  of	  good	  type.	  Too	  heavy	  in	  body.	  Well	  constructed,	  overwrinkled.	  Moves	  very	  well.	  

VAL	  ERI3	  

	  

Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  	  

Dog	  of	  good	  type.	  A	  bit	  low	  to	  the	  ground.	  Nice	  head.	  Moves	  quite	  well.	  

	  VAL	  ERI4	  

	  

Urokset	  veteraaniluokka	  

Black	  Boy	  Marin	  	  

Lovely	  dog	  in	  exc.	  condition	  for	  age.	  Shows	  and	  moves	  well.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  	  

VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  

	  

Nartut	  junioriluokka	  

	  

Mille	  Bassi	  Virtrudes	  Vida	  	  



Bitch	  of	  good	  type.	  ??	  nice	  head.	  Too	  rangy.	  Overangulated	  behind.	  Moves	  quite	  well	  around	  but	  could	  be	  
better	  both	  ends.	  	  

JUN	  EH	  

	  

Riishill’s	  Ilona-‐Iloinen	  

Bitch	  of	  good	  type.	  Quite	  a	  nice	  head.	  Topline	  could	  be	  straighter	  on	  the	  move.	  Good	  body.	  Tail	  could	  be	  
better	  curled.	  Moves	  quite	  well.	  

JUN	  ERI4	  

	  

Sprogu	  Bright	  Brighet	  

Bitch	  of	  quite	  nice	  type.	  Head	  could	  be	  more	  impressive.	  Well	  developed	  in	  body.	  Movement	  could	  be	  
better	  

JUN	  EH	  

	  

Strandsmedjan’s	  Vilma	  	  

Promising	  youngster	  of	  excellent	  type.	  Stands	  and	  moves	  like	  a	  little	  princess.	  One	  for	  the	  future.	  	  

JUN	  ERI1	  SA	  PN3	  VASERT	  

	  

Suzi-‐Dog's	  Love	  My	  Mini	  Cooper	  

Bitch	  of	  quite	  nice	  type.	  The	  volt	  over	  the	  nose	  is	  too	  pronounced.	  Needs	  more	  showmanship	  and	  
temperament.	  Moves	  quite	  well	  when	  she	  wants	  to.	  	  	  

JUN	  EH	  

	  

Troppola	  When	  I	  Fall	  In	  Love	  

Lovely	  bitch	  of	  high	  class.	  Good	  head.	  A	  bit	  heavy	  for	  her	  age.	  Stands	  and	  moves	  well.	  	  

JUN	  ERI2	  SA	  PN4	  

	  

Troppola	  Who	  Was	  That	  Lady	  	  

Nice	  bitch	  of	  very	  good	  type.	  Quite	  nice	  head.	  Good	  body.	  Well	  angulated.	  Moves	  well	  around.	  Could	  be	  
more	  stable	  in	  front.	  	  

JUN	  ERI3	  

	  

Kingpoint	  Waka	  Waka	  



Bitch	  of	  very	  good	  type.	  Quite	  nice	  head.	  Needs	  to	  develope	  in	  front.	  Too	  straight.	  Moves	  quite	  well.	  

JUN	  EH	  

	  

Nartut	  nuortenluokka	  

Darikar	  Veni	  Vidi	  Vici	  

Bitch	  of	  quite	  nice	  type.	  Too	  low	  to	  the	  ground.	  Needs	  more	  temperament	  and	  presence	  on	  the	  move.	  
Good	  head.	  Moves	  quite	  well.	  

NUO	  EH	  

	  

Del	  Sur	  Andalusi	  Paya	  Mala	  

Bitch	  of	  good	  type	  but	  too	  heavy.	  Nice	  head.	  Well	  angulated.	  Could	  move	  with	  more	  passion.	  	  

NUO	  EH	  3	  	  

	  

Kingpoint	  Eat	  My	  Hat	  

Bitch	  of	  good	  type	  but	  head	  not	  good	  enough.	  Good	  body.	  Tail	  could	  be	  better.	  Moves	  quite	  well.	  

NUO	  EH1	  

	  

Pandanallen	  Domingo	  Nino	  

Lovely	  bitch	  which	  needs	  to	  go	  home	  on	  a	  diet.	  Head	  could	  be	  wider.	  Good	  body,	  but	  movement	  could	  be	  
better.	  	  

NUO	  EH4	  

	  

Xeriex's	  Queen	  Latifa	  	  

Bitch	  of	  good	  type	  but	  unfortunately	  not	  in	  show	  condition	  today.	  Too	  much	  wrinkling	  on	  the	  neck.	  Moves	  
quite	  well.	  	  

NUO	  EH2	  

	  

Nartut	  avoin	  luokka	  

Debdie's	  She’s	  Got	  The	  Look	  

Bitch	  of	  very	  good	  type.	  Nice	  head.	  The	  back	  stripe	  a	  bit	  pronounced,	  so	  colour	  could	  be	  better.	  moves	  and	  
stands	  well.	  	  

AVO	  ERI2	  



	  

Elinora	  	  

Nice	  little	  bitch	  who	  has	  got	  too	  much	  food.	  Head	  could	  be	  better.	  Well	  constructed.	  Lovely	  temperament.	  
Moves	  well	  around.	  Could	  move	  better	  in	  front.	  	  

AVO	  EH4	  	  

	  

Finndanes	  Garden	  Gnome	  	  

Bitch	  of	  quite	  nice	  type.	  Too	  heavy.	  Lovely	  head.	  Would	  like	  more	  neck	  and	  presence.	  Moves	  quite	  well.	  	  

AVO	  EH3	  

	  

Standsmedjan’s	  Nova	  

Beautiful	  bitch	  of	  excellent	  type.	  Lovely	  head.	  Stands	  and	  moves	  very	  well.	  Moves	  like	  a	  little	  princess.	  

AVO	  ERI1	  SA	  PN2	  SERT	  

	  

Tangetoppen’s	  Unbreakable	  News	  	  

Lovely	  bitch	  of	  high	  class.	  A	  bit	  on	  the	  heavy	  side	  but	  beautiful	  head	  and	  expression.	  She	  is	  very	  well	  ??	  as	  
there	  is.	  A	  lot	  of	  quality	  in	  her.	  	  

VAL	  ERI1	  SA	  PN1	  ROP	  

	  

Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  

Lovely	  bitch	  of	  excellent	  type.	  Good	  head.	  Colour	  could	  be	  better.	  Moves	  and	  stands	  very	  well.	  	  

VAL	  ERI2	  SA	  
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PUPPY-CAP 15.1.11 tuomari Raula Rekiranta
20.2.11 tuomari Elina Haapaniemi

15.1.2011 PUPPY-CUP 
Tuomari Paula Rekiranta

BABY-LUOKKA, NARTUT
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
5 kk. Upeasti liikkuva aavistuksen pullukka nuori neiti, 
jolla erinomainen ryhti ja mittasuhteet. Hyvä kallo. Hyvä 
ilme ja korvat. Vahva kaula. Erinomainen eturinta ja rinta-
kehän tilavuus. Hyvin kulmautuneet raajat. Erittäin hyvin 
kiertynyt häntä. Sopusuhtainen luusto. PEK1 KP PN2

PENTULUOKKA, NARTUT
VILWAY’S UNBEATABLE ROSE FI40875/10

i: Liisalon Osake e: Vilway’s Queen Kathleen
7 kk. Sopusuhtainen, erittäin hyvin kehittynyt narttupen-
tu. Kallo voisi olla hieman tasaisemmin pyöristynyt. Hyvä 
kuono-osa. Alahuuli kiertyy hieman hampaiden päälle. 
Hyvät korvat. Vahva kaula. Ikäisekseen erinomainen, ti-
lava runko. Hyvä häntä. Vahva takaosa. Pitkäaskelinen, 
tehokas liikunta. PEK 1 KP ROP-PENTU

20.2.2011 PUPPYCUP
Tuomari Elina Haapaniemi

UROKSET, BABYLUOKKA
XERIEX’S KING OF THE HILL 55540/10
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Legend of Winona 
5 kk vanha maskuliininen urospentu joka tarvitsee hie-
man enemmän näyttelyharjoitusta. Hyvä sukupuolileima 
ja sopiva vahvuus. Voisi olla rungoltaan hieman tiiviim-
pi. Hyvä pää, silmät ja ilme. Alapurenta ok. Kohtuullinen 
luusto. Hyvä etuosa. Riittävästi kulmautunut takaosa. 
Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu ? hyvin askelin.
PEK1 KP VSP

NARTUT, BABYLUOKKA
ACTERHALEN PAPAVER 50375/10
i. Feist Of Gawanishi Green House JP e. Acterhalen Lelje
6 kk vanha, kookas narttupentu. Reipas luonne. Voisi 
olla hieman tiiviimpi. Hyvä pää. Kookkaat korvat. Purenta 
ok. Sopiva luusto. Erittäin hyvä häntä. Hyvin kulmautu-
nut takaosa. Liikkuu hyvin askelin, hieman epävakaasti 
edestä. PEK4
MILONE’S LITTLE HIAWATHA 50044/10
i. Troppola Winter Cherry e. Sese-On Dino-Daami
6 kk vanha. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan hyvä narttu-
pentu, joka esitetään aivan liian tuhtina. Hyvä pään 
muoto. Erinomaiset silmät ja ilme. Toivoisin paremmin 
kannetut korvat. Riittävä luusto. Hieman vaatimaton hän-
tä. Takaosan tulisi olla paremmin kulmautunut. Liikkuu 
painostaan huolimatta hyvin askelin. PEK3
OSCULARIA’S MERRY GO ROUND FI50413/10 
i. Xeriex’s King’s Promise e. Troppola Mirelle Cherie 
6,5 kk vanha. Reippaasti esiintyvä hieman tuhdissa 
kunnossa esitetty narttupentu. Hyvä pää, silmät ja ilme. 
Alaleuka voisi olla parempi. Hieman kaulaton. Sopiva 
luusto. Riittävät takakulmaukset. Hyvä hännän kiinnitys. 
Hyvät sivuliikkeet, hieman epävakaat edestä. PEK2
XERIEX’S QUEEN LA TIFA 55542/10
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Legend Of Winona
5 kk vanha erittäin hyvin esiintyvä sopivan tiivis femi-
niininen narttupentu. Hyvä pää, oikean malliset silmät. 
Purenta ok. Riittävä kaula. Sopiva luusto, hyvä runko 
ikäisekseen. Hieman matala hännän kiinnitys. Hyvä taka-
osa. Liikkuu hyvin askelin ja rullaa hyvin takaa.
PEK1, KP, PN2

NARTUT, PENTULUOKKA
VILWAY’S UNBEATABLE ROSE 40875/10
i. Liisalon Osake e. Vilway’s Queen Kathleen 
8 kk vanha hyvin topakasti esiintyvä erittäin hyväntyyp-
pinen tasapainoinen hieman tuhti narttupentu. Hyvät 
mittasuhteet. Tasapainoisesti kulmautunut. Erittäin hyvä 
ilmeikäs pää. Purenta ok. kauniisti kannetut korvat. Pon-
teva tehokas liikkuja. PEK1, KP, PN1, ROP-PENTU



PORVOO	  8.9.2012	  
tuom.	  Arne	  Foss	  
	  
UROKSET:	  
Summersweet	  Sun	  Seeker	  
Mycket	  god	  typ.	  Maskulin.	  Mycket	  fin	  huvudform.	  Välplacerat	  nos.	  Bra	  ögon	  och	  pigment.	  Typiska	  
öron.	  Bra	  benstomme.	  Ganska	  bra	  överlinje.	  Aningen	  låg	  ansatt	  svans.	  Bra	  päls.	  Bra	  sidor	  rörelser.	  
Vänlig	  temperament.	  Välvisad.	  Behöver	  ännu	  lite	  tid.	  
JUN	  ERI1	  
BlomLane’s	  Black	  Eros	  
POISSA	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Mycket	  god	  typ.	  Maskulin.	  Utmärkt	  pigment.	  Mycket	  fina	  ögon.	  Välbygnad	  öron.	  Tillräckligt	  hals.	  En	  
aning	  lång	  in	  lenden.	  Bra	  svans.	  Bra	  ben	  och	  tassar.	  Lite	  sotig.	  Rör	  sig	  bra.	  Utmärkt	  temperament.	  
Välvisad.	  
NUO	  ERI2	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Mycket	  god	  typ.	  Maskulin.	  Bra	  propotioner.	  Välformat	  huvud.	  Fina	  ögon.	  Bra	  pigment.	  Välplacerad	  nos.	  
Bra	  hals,	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  ganska	  bra.	  Bra	  päls	  och	  färg.	  Trevlig	  temperament.	  Välvisad.	  
Behöver	  ännu	  lite	  tid.	  Kunde	  rolla	  lite	  mer	  i	  sina	  rörelser.	  
NUO	  ERI1	  
Alaunt	  Carlin	  Rockefeller	  
En	  god	  typ.	  Maskulin.	  Ganska	  bra	  huvud.	  Välplacerade	  ögon.	  Solid	  kropp.	  Tillräckligt	  hög	  ansats	  svans.	  
Rör	  sig	  ganska	  bra.	  Bra	  tassar.	  Allt	  för	  mycket	  sot	  i	  färgen.	  Utmärkt	  temperament.	  
AVO	  H	  
Gordejus-Armani	  Gautama	  
Mycket	  god	  typ.	  Bra	  propotioner.	  Bra	  ögon.	  Välplacerad	  nos.	  Passande	  stomme.	  Bra	  bröstdjup.	  
Tillräckligt	  bröstvolym.	  Typiska	  sidor	  rörelser.	  Bra	  päls	  &	  färg.	  Vänlig	  temperament.	  Välvisad.	  Behöver	  
lite	  tid.	  Tillräckligt	  hög	  ansatt	  svans.	  
AVO	  ERI3	  
Sinimetsän	  Pikku-Paavo	  
Mycket	  god	  typ.	  Bra	  ögon	  &	  utryck.	  Önskas	  mer	  öppna	  nösborrar.	  Fronten	  i	  utveckling.	  Bättre	  bak	  än	  
fram.	  Bra	  päls,	  ok	  färg.	  Trevlig	  temperament.	  Något	  slängig	  fram.	  
AVO	  EH	  
Vipervuoren	  Eppu	  Normaali	  
Mycket	  god	  typ.	  Bra	  propotioner.	  Något	  extrem	  i	  huvudet.	  Mycket	  rynkar.	  Bra	  utryck.	  Kompakt	  kropp.	  
Ok	  svans.	  Rör	  sig	  positivt.	  Bra	  päls.	  Trevlig	  temperament.	  
AVO	  ERI4	  
Xeriex’s	  King	  Of	  The	  Hill	  
En	  mycket	  trevlig	  ung	  hane.	  Maskulin.	  Bra	  pigment.	  Bra	  ögon	  och	  uttryck.	  Bra	  bett	  och	  nospartiet.	  
Typiskt	  hals.	  Tillräckligt	  kroppsvolym.	  Bra	  svans.	  Tillräckligt	  kompakt.	  Rör	  sig	  mycket	  positivt	  lite	  
slängig	  fram.	  Mycket	  välvisad.	  Bra	  päls.	  En	  syn	  och	  trevlig	  mops	  med	  mycket	  bra	  rastyp.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT→FI	  MVA	  
Vilway’s	  Rainbow	  Dude	  
Maskulin.	  Välbyggd	  campion.	  Mycket	  välformat	  bra	  huvud.	  Välplacerad	  öppen	  nos.	  Bra	  ögon.	  
Välkroppad.	  Normala	  benstomme.	  Bra	  svans.	  Rör	  sig	  bra.	  Tyvärr	  för	  sotig	  i	  färgen.	  Välvisad.	  Trevlig	  
temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  
Xeriex’s	  Erno	  Ensimmäine	  
En	  mycket	  fin	  veteran.	  Utmärkt	  könsspregel	  och	  propotioner.	  Står	  mycket	  bra	  på	  sina	  ben.	  Utmärkt	  
kondition.	  Välformat	  huvud.	  Stora	  fina	  ögon.	  Utmärkt	  hals,	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  omdomligt.	  
Utmärkt	  päls	  och	  kondition.	  En	  trevlig	  hane	  i	  rätta	  modellen.	  Välvisad.	  
VET	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  VSP	  ROP-‐vet	  
NARTUT:	  



Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Feminin,	  ännu	  i	  stark	  utvecling.	  Söt,	  feminin	  huvud	  som	  kunde	  vara	  lite	  större.	  Öppna,	  fina	  nösborrar.	  
Bra	  pigment.	  Bra	  benstomme	  och	  tassar.	  Tillräckligt	  hög	  ansats	  svans.	  Rör	  sig	  mycket	  brett	  fram	  och	  
bak.	  Bra	  päls.	  Trevlig	  temperament.	  Behöver	  lite	  mer	  tid.	  
JUN	  EH3	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Mycket	  god	  typ.	  Feminin.	  Bra	  propotioner.	  Synna,	  fina	  ögon	  som	  är	  tillräckligt	  stora.	  Bra	  pigment.	  
Front	  i	  utveckling.	  Bra	  ben	  &	  tassar.	  Väl	  ansats	  svans.	  Rör	  sig	  bra	  i	  alla	  håll.	  Bra	  päls	  och	  färg.	  Utmärkt	  
temperament.	  Välvisad.	  Behöver	  ännu	  lite	  tid.	  
JUN	  ERI2	  
Xeriex’s	  Just	  Think	  Twice	  
En	  mycket	  tilltalande	  junior.	  Hell	  korrekta	  propotioner.	  Huvudet	  är	  feminint	  och	  tillräckligt	  stor.	  Bra	  
pigment.	  Fina	  ögon	  som	  är	  tillräckligt	  stora.	  Trevlig	  förbrust.	  Kort	  och	  kompakt	  kropp.	  Passande	  
stomme.	  Ok	  svans.	  Korrekta	  rörelser.	  Strom,	  fin	  hållning.	  Välvisad.	  Utmärkt	  temperament.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  ROP-‐jun	  
Kingpoint	  Dressed	  To	  The	  Nines	  
Mycket	  trevlig	  ung	  tik.	  Bra	  propotioner	  och	  könspregel.	  Bra	  ögon.	  Öppna	  fina	  nösporrar.	  Bra	  skall.	  Ok	  
hals.	  Välkroppad.	  Bra	  svans.	  Tillräckligt	  hög	  ansatt.	  Ok	  päls.	  Bra	  rörelser.	  Välvisad.	  Trevlig	  
temperament.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Kriikkligan’s	  Äster	  
Mycket	  god	  typ.	  Feminin.	  Utmärkt	  pigment.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Ok	  front.	  Solid	  kropp.	  Bra	  
överlinje	  och	  svans.	  Ok	  underlinje.	  Bra	  päls.	  Utmärkt	  temperament.	  Välvisad.	  
NUO	  ERI2	  
Kukka	  Gold	  Star	  Milrey	  
God	  typ.	  Feminin.	  En	  aning	  extrem	  i	  huvud.	  Synna	  ögon.	  Ok	  hals	  och	  front.	  Tillräckligt	  hög	  ansatt	  svans.	  
Bra	  päls.	  Ok	  färg.	  Rör	  sig	  något	  motvilligt	  och	  vill	  inte	  visa	  sin	  svans.	  Behöver	  ännu	  mycket	  tid.	  
NUO	  H	  
Seloy	  Party	  Girl	  
POISSA	  
Alaunt	  Carlin	  Ruustinna	  Pretty	  
Feminin.	  Bra	  skall.	  Ok	  ögon.	  Normal	  benstomme.	  Önskas	  bättre	  överlinje.	  Tillräckligt	  hög	  ansatt	  svans.	  
Solid	  kropp	  som	  inte	  för	  bli	  tyngre.	  Bra	  päls.	  Vänlig	  temperament.	  Tyvärr	  markerar	  hon	  en	  framben	  
varför	  rörelserna	  inte	  kan	  bedömnas.	  
AVO	  EVA	  
Blomlane’s	  Dream	  Come	  True	  
POISSA	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Feminin.	  Mycket	  god	  typ.	  Mycket	  bra	  huvudform.	  Välplacerade	  bra	  ögon.	  Fint	  uttryck.	  Bra	  hals,	  god	  
kropp.	  Välburen	  svans,	  tillräckligt	  hög	  ansatt.	  Ok	  färg.	  Rör	  sig	  positivt.	  Välvisad.	  Trevlig	  temperament.	  
AVO	  ERI2	  
Finndanes	  Garden	  Gnome	  
Mycket	  trevlig	  helhet.	  Feminin.	  Mycket	  tilltalande	  huvudform.	  Fint	  uttryck.	  Bra	  pigment.	  Ok	  front.	  
Passande	  stomme.	  Bra	  svans.	  Rör	  sig	  bra.	  Väl	  mycket	  skinn.	  Mycket	  välvisad.	  Trevlig	  temperament.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Vilway’s	  Unbeatable	  	  Rose	  
En	  mycket	  trevlig	  tik.	  Fina	  propotioner.	  Vacra	  runda	  ögon.	  Välbyna	  öron.	  Öppna	  fina	  nösborrar.	  
Välkroppad.	  Bra	  svans.	  Rör	  sig	  mycket	  bra	  i	  alla	  håll.	  Bra	  päls,	  ok	  färg.	  Uttmärkt	  temperament.	  Mycket	  
välvisad.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Xeriex’s	  



Fyra	  kompinationer,	  från	  8	  år	  till	  9	  månader.	  Uttmärkt	  typ	  och	  könspregel.	  Synda	  och	  trevliga	  mopsar	  
med	  välformade	  huvuder.	  Bra	  pigment.	  Fina	  överlinjer,	  bra	  rörelser.	  Korrekta	  pälsar.	  Uttmärkta	  
temperament.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



PORI 28.07.2012 
Tuomari Holm Gunnel 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Easy Living 
Junioriuros, oikea tyyppinen. Hyvä uroksen pää. Hieman isot korvat. Hyvät silmät. Hyvä pu-
renta. Hyvät sieraimet. Sopiva luusto. Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä hännän 
asento . Hyvin kehittynyt  runko. Rodunomaiset liikkeet. 
JUN ERI 1 SA PU 4 SERT 
 
Metsämansikan Benjamin 
POISSA 
 
Sprogu Bright Bruno 
Oikea tyyppinen. Isohkot korvat. Hyvät silmät. Iso nenävekki. Sopiva luusto. Seisoo hieman 
ranskalaisittain edestä. Hyvä häntä, mutta pitäisi olla korkeammalle asettunut. Liikkuu ro-
dunomaisesti. Pitää vielä kehittyä. Hieman pitkä runko. 
JUN ERI 2  
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Moby-Doo Jesse Woodson James 
Uros, jolla liikaa ryppyjä pääsä ja iso nenävekki. Pienet silmät. Pigmentti saisi olla parempi. 
Sopiva luusto. On vielä kapea edestä. Häntä alhaalle kiinnittynyt. Saisi olla paremmat polvi-
kulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. 
AVO H  
 
Troppola Robert De Niro  
POISSA 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Inside Joke 
Valiouros jolla hyvä ylälinja. Erinomaiset tummat silmät. Hyvä pigmentti. Hyvät korvat. Etuosa 
saisi olla parempi. Hyvät taka-osa & -kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu rodunomaisesti. Pa-
hassa karvan lähdössä tänään. 
VAL ERI 2 SA PU 2 VARACA 
 
Anjos maa 
7-vuotias valiouros, jolla hieman pienet silmät ja kieli näkyy, koska puuttuu monta hammasta 
(SKL:n Annie timanin antama todistus). Uroksen pitäisi olla ryhdikkäämpi – kantaa päänsä 
korkeammalla. karvapeite ei parhaassa kunnossa tänään. Rungon sivulla pehmeää karvaa. 
Hännän kiinnityksen pitäisi olla parempi. Hyvät sivuliikkeet. 
VAL EH 4  
 
Jitterpug Black Bebop 
POISSA 
 
Kingpoint Crab Bait 
Erinomainen valiouros/tyyppi. Erinomainen ylälinja ja rungon mittasuhteet. Hyvät korvat. Hy-
vä pigmentti. Hieman iso nenävekki. Hyvä leveä purenta. Erinomainen takaosa. Hyvä hännän 
kiinnitys ja luusto. Erinomainen takaliikkeiden rullaus. Erittäin urosmainen. 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP CACIB 
 



Oscularia’s Heavy Metal King 
POISSA 
 
Solna’s Veni Vidi Vici 
Hyväntyyppinen valiouros (6,5 vuotta). Hyvät pienet korvat. Iso nenävekki. Hyvät sieraimet. 
Hieman pitkä runko. Erinomainen luusto. Häntä hieman löysä. Liikkuu hyvin. 
VAL ERI 3 SA PU 3  
 
Troppola Nicolas Cage 
POISSA  
 
VETERAANILUOKKA UROKSET 
 
Fridolin Von Der Oelmuehle 
9-v vet.uros. Ikä näkyy alaleuan hampaissa. Sopivan kokoinen. Hyvät tummat korvat. Hie-
man pieni pää. Hyvä luusto ja runko. Hieman matalaraajainen. Häntä löysä, mutta hyvin kiin-
nittynyt. Liikkuu hyvin. 
VET EH 1  
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Alaunt Carlin Vraie Jolie Palix 
Juniorinarttu, jolla erinomainen pää. Erittäin hyvät silmät ja korvat. Tarpeeksi isot sieraimet. 
Hyvä purenta. Hieman pitkä hyvä takaosa. Häntä liian alas kiinnittynyt. Erittäin hyvä syvä 
musta väri. Liikkuu hyvin. 
JUN ERI 2 
 
Bozo Gang’s Kaikilla Mausteilla 
Hyväntyyppinen jun.narttu, joka kantaa päänsä hyvin. Hyvä ylälinja. Isohkot korvat. Erin-
omaiset silmät. Hyvin narttumainen. Hyvä etuosa. Erinomainen häntä. Kaunis fawn-väri. Liik-
kuu hyvin. 
JUN ERI 1 SA 
 
Mille Bassi Virtrudes Vida 
Juniorinarttu, jonka pää tässä vaiheessa hieman pieni. Hyvä pigmentti. Isot sieraimet. Tässä 
vaiheessa hieman kevytrunkoinen. Hyvät takakulmaukset. Hyvä hännänkierre. Pitää vielä 
kehittyä. Pitää liikkua paremmin takaa. 
JUN EH 3  
 
Suzi-Dog’s Love My Mini Cooper 
Sopivankokoinen jun.narttu, jolla liian isot ulkonevat silmät. Iso nenävekki ja pienet sieraimet. 
Kaunis fawn-väri. Hyvät takakulmaukset. Runko vielä kevyt .Ei halua esiintyä. Seistessä hän-
tä alhaalla. Pitäisi liikkua edestä paremmin. Puuttuu kehäkokemusta. 
JUN H  
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Bozo Gang’s Tule Hyvä Kakku 
Hyväntyyppinen nuortenluokan narttu. Erinomainen ylälinja. Hyvät tummat silmät. Hyvä pig-
mentti. Sopiva luusto. Hyvä eturinta. Hieman löysä häntä. Hyvä takaosa. Liikkuu rodunomai-
sesti. 
NUO ERI 1 SA PN 3 VASERT  
 



Del Sur Andalusi Paya Mala 
Hyväntyyppinen nuorten luokan narttu, joka esitetään hieman lihavassa kunnossa. Kauniit 
tummat silmät. Hyvät korvat ja sieraimet. Pitäisi olla enemmän ryhtiä. Hyvä luusto, runko ja 
häntä. Liikkuu rodunomaisesti. 
NUO ERI 2  
 
Kriikkligan’s Äster 
Hyväntyyppinen nuorten luokan narttu. Hyvät tummat silmät ja korvat. Alaleuka saisi olla le-
veämpi. Hyvä etuosa. Hieman pehmeät ranteet. Hyvin kulm. takaosa. Hyvä häntä. Erinomai-
nen rullaus takana. Hyvät sivuliikkeet. 
NUO ERI 3  
 
Riichill’s Ilona Iloinen 
Narttu jolla hieman pienet silmät. Iso nenävekki. Tummat korvat. Hyvä leveä purenta. Runko 
vielä tässä vaiheessa hieman kevyt. Hyvä takakulmaukset. Hännänkiinnitys hyvä, mutta saisi 
olla kiinteämpi. Etumatala liikkeessä. Kehräävät eturaajan liikkeet. 
NUO EH 4  
 
AVOLUOKKA NARTUT 
 
Finndanes Her Royal Fatness 
Hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää. Hyvät pienet tummat korvat. Hyvä etuosa. Hyvä runko. 
Hieman alas kiinnittynyt häntä, muuten hyvin kiertynyt. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen 
fawn-väri ja pigmentti. Hyvät sivuliikkeet. Rullaa hieman liikaa takaa. 
AVO ERI 1 SA PN 2 SERT FI MVA VARACA 
 
Oscularia’s Heavenly Divine 
POISSA 
 
Wonghoff Dior 
Hyväntyyppinen AVO-narttu. Hyvä ylälinja. Erinomainen koko. Hyvä pigmentti. Hyvät silmät 
ja rypyt päässä. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa – hyvä häntä. Pää saisi olla hieman 
isompi. Liikkuu hyvin. 
AVO ERI 2 SA PN 4  
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Tangetoppen’s Unbreakabl’ News 
POISSA 
 
Wonghoff Bibi 
Erinomainen valionarttu Hyvä pää, ilme ja rypyt. Hieman iso nenävekki. Erinomaiset silmät. 
Hyvä alaleuka. Hyvä lyhyt runko. Saisi olla paremmin kulmautunut takaa. Erinomaiset liik-
keet. Hyvä häntä. 
VAL ERI 1 SA PN 1 VSP CACIB 



PORI	  28.7.2013	  
tuom.	  Jo	  Schepers,	  Alankomaat	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Riishill’s	  Jatta-Janiina	  
7	  months,	  lovely	  young	  bitch	  .	  Nice	  cobby	  body.	  Very	  nice	  head,	  very	  well	  placed	  ears,	  open	  nose,	  dark	  
eyes.	  Good	  neck,	  topline	  &	  tail.	  Straight	  legs.	  Good	  feet.	  Nice	  coat.	  Good	  moving.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Riishill’s	  Judit-Justiina	  
7,5	  months,	  very	  good	  looking	  young	  bitch.	  Very	  nice	  head,	  good	  wrinkles,	  open	  nose,	  very	  good	  placed	  
ears,	  dark	  eyes.	  Nice	  coat,	  good	  mask.	  Good	  twisted	  tail.	  Good	  movement.	  Nice	  temperament.	  
PEN2	  KP	  
UROKSET:	  
Hongotar	  Allways	  On	  My	  Mind	  
10	  months,	  nice	  cobby	  young	  dog.	  Beautiful	  head,	  good	  wrinkles,	  well	  placed	  ears,	  dark	  eyes.	  Strong	  
neck.	  Short	  straight	  topline.	  Good	  curled	  tail.	  Very	  good	  forechest	  &	  good	  ribs.	  Very	  good	  boned	  
straight	  legs,	  good	  muscled	  behind.	  Very	  good	  coat.	  Good	  moving.	  Good	  temperament.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
1,5	  years,	  good	  dog.	  Very	  nice	  head,	  good	  placed	  ears,	  good	  wrinkles	  on	  head.	  Too	  much	  wrinkles	  on	  
topline.	  Behind	  higher	  than	  in	  front.	  Good	  curled	  tail.	  Good	  ribs.	  Good	  boned	  legs,	  feet	  could	  be	  more	  
compact.	  Topline	  is	  not	  straight	  enough.	  Front	  feet	  mostly	  french.	  Good	  coat.	  Good	  moving.	  Nice	  
temperament.	  
NUO	  EH2	  
Chuppy	  Cheeks	  News	  Maker	  
20	  months,	  good	  square	  built	  dog.	  Good	  cobby	  body.	  Very	  nice	  head,	  good	  placed	  ears,	  dark	  eyes	  &	  
good	  expression,	  small	  thin	  ears.	  Good	  forechest.	  Very	  good	  ribs.	  Good	  angulations.	  Good	  muscled.	  
Good	  topline	  &	  curled	  tail.	  Good	  boned	  legs.	  Beautiful	  black	  coat.	  Free	  &	  easy	  movement.	  Good	  
temperament.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  VA-‐CA	  
Pancho	  Villa	  Of	  Parexcellence	  
POISSA	  
Saradane’s	  Always	  Cuddly	  
2	  years,	  good	  looking	  dog.	  A	  lot	  of	  dog	  in	  a	  small	  body,	  nice	  &	  compact.	  Very	  nice	  head,	  very	  well	  
placed	  ears,	  dark	  eyes,	  open	  nose.	  Strong	  neck.	  Short	  good	  topline.	  Good	  curled	  tail.	  Good	  forechest	  &	  
ribs.	  Good	  boned	  legs.	  Very	  nice	  coat.	  Good	  muscled.	  Good	  moving	  &	  temperament.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  VA-‐SERT	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Nearly	  8	  years,	  good	  looking	  dog.	  Nice	  compact	  body.	  Lovely	  head,	  good	  wrinkles,	  good	  placed	  ears.	  
Good	  neck	  &	  topline.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Very	  nice	  coat	  &	  colour.	  Good	  moving	  &	  temperament.	  
VAL	  ERI3	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
2	  years,	  very	  good	  looking	  dog.	  Very	  nice	  cobby	  body.	  Very	  nice	  head,	  good	  placed	  small	  ears,	  big	  dark	  
eyes,	  good	  mask.	  Good	  neck.	  Short	  straight	  topline.	  Very	  good	  ribs.	  Very	  good	  curled	  tail.	  Well	  muscled.	  
Free	  &	  easy	  movement	  with	  good	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  CACIB	  ROP	  
Oscularia’s	  Heavy	  Metal	  King	  
POISSA	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
4	  years,	  very	  good	  looking	  dog.	  Good	  cobby	  body.	  Lovely	  head	  with	  good	  wrinkles,	  big	  dark	  eyes,	  thin	  
black	  ears,	  good	  mask.	  Good	  neck.	  Good	  topline	  &	  curled	  tail.	  Good	  boned	  legs,	  good	  feet.	  Well	  muscled.	  
Lovely	  coat.	  Good	  movement	  &	  temperament.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  
Jitterpug	  Black	  Bebob	  



POISSA	  
NARTUT:	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  
10	  months,	  very	  nice	  young	  bitch.	  Nice	  cobby	  body.	  Very	  nice	  head	  with	  good	  wrinkles,	  dark	  eyes,	  
good	  expression,	  very	  well	  placed	  ears.	  Good	  neck.	  Short	  straight	  topline.	  Very	  good	  curled	  tail.	  Very	  
good	  ribs.	  Straight	  legs,	  feet	  sovetives	  french.	  Lovely	  coat.	  Good	  moving	  &	  showing.	  Nice	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Hongotar	  Amazing	  Kiss	  
10,5	  months,	  nice	  bitch,	  good	  cobby.	  Lovely	  head,	  good	  wrinkles,	  good	  earset.	  Strong	  good	  topline.	  
Good	  curled	  tail.	  Good	  ribs.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Good	  muscled.	  Nice	  coat.	  Free	  &	  easy	  movement.	  Lovely	  
temperament.	  
JUN	  ERI4	  
Parexcellence	  Enigma	  
POISSA	  
Pugemon	  Miss	  Fit	  
1	  year,	  lovely	  bitch.	  Nice	  cobby	  body.	  Very	  nice	  head,	  good	  eyes,	  ears	  &	  teeth,	  open	  nose,	  good	  
wrinkles.	  Good	  neck,	  topline	  &	  tail.	  Good	  straight	  legs	  &	  good	  feet.	  Very	  nice	  coat	  &	  colour.	  Good	  
moving	  with	  nice	  temperament.	  
JUN	  ERI3	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
14	  months,	  nice	  young	  bitch.	  Good	  proportions,	  good	  cobby	  body.	  Lovely	  head,	  dark	  eyes,	  good	  ears,	  
open	  nose,	  good	  wrinkles.	  Short	  straight	  topline.	  Good	  curled	  tail.	  Very	  good	  forechest	  &	  ribs.	  Good	  
bone.	  Good	  feet.	  Very	  nice	  velvet	  coat.	  Good	  moving.	  
JU	  	  ERI1	  SA	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  Your	  Lap	  
1	  year,	  good	  looking	  young	  bitch.	  Good	  compact	  body.	  Very	  nice	  head	  with	  good	  wrinkles,	  good	  placed	  
ears,	  nice	  mask,	  dark	  eyes	  with	  good	  expression.	  Good	  neck	  with	  straight	  short	  topline.	  Good	  curled	  
tail.	  God	  legs	  &	  feet.	  Lovely	  coat	  &	  colour.	  Moves	  ok.	  Good	  temperament.	  
JUN	  ERI	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
3	  years,	  good	  cobby	  bitch.	  Very	  nice	  head,	  good	  wrinkles,	  good	  earset,	  small	  thin	  ears,	  dark	  eyes.	  Some	  
respiratory	  problems	  from	  the	  heat.	  Good	  necktopline	  &	  tail.	  Good	  topline	  &	  good	  curled	  tail.	  Good	  
angulations.	  Good	  legs	  &	  feet,	  sovetives	  french.	  Good	  ribs.	  Well	  muscled.	  Nice	  coat.	  Movement	  ok.	  Nice	  
temperament.	  
AVO	  ERI3	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
3	  years,	  good	  looking	  young(?)	  bitch.	  Good	  proportions,	  nice	  cobby	  body.	  Very	  nice	  head	  with	  good	  
wrinkles,	  small	  thin	  ears,	  black	  mask.	  No	  breathing	  problems.	  Good	  neck.	  Topline	  could	  be	  a	  little	  
straighter.	  Good	  boned	  legs,	  good	  muscled	  behind.	  Nice	  coat.	  Very	  easy	  movement	  with	  a	  lot	  of	  
temperament.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  VA-‐SERT	  
Kriikkligan’s	  Äster	  
2	  years,	  beautiful	  bitch.	  Very	  nice	  compact	  bitch.	  Beutiful	  head,	  small	  thin	  ears,	  big	  dark	  eyes,	  very	  nice	  
mask,	  good	  wrinkles.	  Strong	  neck.	  Good	  topline	  &	  good	  curled	  tail.	  Good	  muscled.	  Very	  good	  boned	  
legs,	  good	  feet.	  Very	  fine	  soft	  coat.	  Very	  good	  condition.	  Free	  &	  easy	  movement	  with	  a	  very	  nice	  
temperament.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Milli	  Bassi	  Virtrudes	  Vida	  
POISSA	  
Riishill’s	  Ilona-Iloinen	  
2,5	  years,	  nice	  bitch.	  Good	  compact	  body.	  Nice	  head.	  Good	  eyes	  &	  ears	  &	  mask.	  Good	  neck.	  Topline	  not	  
straight	  enough.	  Good	  forechest	  &	  ribs.	  Tail	  is	  not	  curled	  enough.	  Good	  muscled.	  Good	  legs,	  feet	  could	  
be	  more	  compact.	  Shows	  good	  temperament	  but	  movement	  in	  front	  is	  a	  little	  loose.	  
AVO	  EH	  



Sprogu	  Bright	  Brighet	  
2	  years,	  good	  compact	  bitch.	  Lovely	  head,	  good	  eyes	  &	  ears	  &	  mask.	  Strong	  neck.	  Topline	  not	  straight	  
enough.	  Good	  tail.	  Good	  forechest	  &	  ribs.	  Good	  muscled.	  Good	  bone.	  Nice	  coat	  &	  good	  colour.	  Moves	  
well.	  Good	  temperament.	  
AVO	  ERI4	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
3	  years,	  nice	  bitch,	  nice	  compact.	  Very	  nice	  head	  with	  good	  eyes	  &	  ears	  &	  mask,	  good	  wrinkles.	  Strong	  
neck.	  Good	  topline.	  Good	  curled	  tail.	  Good	  angulations.	  Good	  forechest	  &	  very	  good	  ribs.	  Good	  boned	  
legs	  &	  front	  feet.	  Lovely	  coat	  &	  colour.	  Good	  moving.	  Good	  temperament.	  	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
2	  years,	  good	  looking	  bitch.	  Very	  good	  in	  type,	  good	  size,	  nice	  cobby	  body.	  Very	  nice	  head	  with	  good	  
wrinkles,	  thin	  good	  ears,	  dark	  eyes.	  Good	  forechest	  with	  very	  good	  ribs.	  Well	  muscled.	  Well	  boned.	  
Nice	  coat.	  Good	  moving	  &	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐CA	  
	  



 
POLVIJÄRVI 1.4.2012 
Tuomari Juta Haranen Eesti 
 
PENTULUOKKA UROS 
 
Jesbob Corona 
7kk vanha hieman yliravitussa kunnossa. Oikea pään tyyppi. Korvat ja silmät ok. Purenta ok. 
Hyvä häntä. Neliömäinen runko. Hyvin kehittynyt. Hyvä luusto. Edestä hieman leveät liikkeet. 
Esitetään hyvin.  
PEN1 
 
PENTULUOKKA NARTTU 
 
Jesbob Celica 
Reipas narttu, jolla neliömäinen runko. oikea asentoiset silmät ja korvat. Hyvä häntä. Hyvin 
kehittynyt. Hyvä luusto. Hyvät liikkeet. Hyvin esitetty.  
PEN1 KP ROP PEN 
 
Nastanakin Olga 
Hyväntyyppinen, jolla tyypillinen pää ja ilme. Neliö runko. Hyvin kehittynyt, hyvä häntä. Koira 
hieman tukevassa kunnossa. Reippaat liikkeet. Edestä liikkuu leveästi. 
PEN2 
 
JUNIORLUOKKA UROKSET 
 
Marabou Voice Of Choice 
Hyvä tyyppi ja koko. Hieman tuhdissa kunnossa. Oikean muotoiset korvat ja silmät. Urosmai-
nen pää. Hyvä häntä. Vahvat luut. Liikkeissä hieman löysät kyynärpäät, sivuliikkeet hyvät. 
Esitetään hyvin. 
JUN EH1 
 
AVOINLUOKKA UROKSET 
 
Ehfi Just Made In Norway 
3-vuotias vahva uros, jolla lihaksikas neliömäinen runko. Hyvä luusto ja häntä. Oikea korvien 
kiinnitys. Hieman raskas pää. Hyvät kulmaukset. Hieman leveät liikkeet edestä.  
AVO ERI3 SA PU3 
 
Gordejus-Amani Gautama 
Hyväntyyppinen uros, jolla oikean muotoinen pää ja ilme. Korvat, silmät ja purenta ok. Hyvä 
häntä. Neliömäinen runko. Hyvä etu?rinta?. Vahva selkä. Hyvä häntä. Vahvat luut. Liikkeet 
ok. 
AVO ERI2 SA PU2 VASERT 
 
Jesbob Anselmi 
2,5 vuotias hyvän tyyppinen. Urosmainen pää. Hyvät lavat ja selkä. Vahva luusto. Hyvä hän-
tä. Edestä hyvät kulmaukset, takaa ok. Liikkuu hyvällä askeleella. 
AVO ERI1 SA PU1 VSP SERT 
 
Marabou Risky Whisky 
2,5 vuotias uros. Urosmainen pää ja ilme, silmät ja korvat ok. Hyvä selkä. Vahvat luut. Eturin-
taa voisi olla enempi. Häntä voisi olla paremmin kiinnittynyt. Hyvät liikkeet.  
AVO ERI 4 SA PU4 
 



JUNIORLUOKKA NARTUT 
 
Pandanallen Esperada 
1 vuotias viehättävä juniori narttu jolla feminiininen ilme ja pää. Silmät ja korvat ok. Hyvin ke-
hittynyt. Neliömäinen runko. Hyvät luut. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin.  
JUN ERI1 SA PN3 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Marabou Umbrella Stella  
17kk nuori narttu. Tyypillinen pää ja ilme. Oikeat korvat ja purenta. Eturinta ok. Hieman löysä 
häntä. Hieman tuhdissa kunnossa. Reippaat liikkeet. Esitetään hyvin. 
NUO ERI1  
 
AVOINLUOKKA NARTUT 
 
Finndanes Could Be The One 
Reipas hyväntyyppinen narttu. Feminiininen pää ja ilme. Purenta ok. Hyväasentoiset korvat. 
Isot silmät. Hyvä koko. Vahva selkä. Kokoon sopiva luusto. Takaliikkeessä ulospäin kiertynyt 
kinner. 
AVO ERI3 
 
Finndanes Eternel Boud 
Hyväntyyppinen narttu. feminiininen pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä selkä. Lihasmassaa 
voisi olla enempi. Hyvä häntä, luut ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
AVO ERI4 
 
Finndanes Her Royal Fatness 
Poissa 
 
Nastanakin Leainna 
Hyväntyyppinen ja kokoinen. Hyvä pää. Hyvä asentoiset korvat. Hyvä eturinta. vahva selkä. 
hyvä häntä. Hyvät luut ja kulmaukset. Tyypilliset liikkeet. Esitetään hyvin.  
AVO ERI2 SA PN4 
 
Xeriex’s Diesel Jeans 
2 vuotias erittäin hyvä tyyppinen. Hyvä pää, silmät ja korvat. Loistava tempperamentti. Lois-
tava eturinta. Neliömäinen. Koira seisoo vahvasti neljällä raajalla. Loistavat liikkeet. Esitetään 
hyvin. 
AVO ERI1 SA PN1 ROP SERT 
 
NARTUT VALIOLUOKKA 
 
Quartz Amor’s Arraimmi 
Vahva, hyvä tyyppi. Feminiininen pää ja ilme. Hyvä eturinta. Vahva selkä. Purenta ja silmät 
ok. Hyvä luusto ja häntä. Hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet. Esitetään hyvin.  
VAL ERI1 SA PN2 VASERT 
 
 



PARAINEN	  31.8.2013	  
tuom.	  Kirsti	  Louhi	  
	  
UROKSET:	  
Strandsmedjans	  Buster	  
Hyvän	  tyyppinen	  nuori	  mies,	  jolla	  oikea	  purenta.	  Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Hyvä	  häntä.	  Kaunis	  ylälinja.	  
Voisi	  olla	  edestä	  paremmin	  kulmautunut.	  Hyvät	  takakulmat.	  Liikkuu	  rodunomaisesti.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Strandsmedjans	  Dennis	  
Hyvän	  tyyppinen	  nuori	  mies,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Melko	  hyvä	  pää,	  hyvin	  asettuneet	  
korvat.	  Hyvä	  rungon	  muoto.	  Luisu	  lantio.	  Alhainen	  hännän	  kiinnitys.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  	  
Turhan	  suora	  kinnerkulma.	  Yhdenmukaiset	  liikkeet.	  
JUN	  EH2	  
Suzi-Dog’s	  Nightwish	  
Vielä	  kevyt	  runkoinen	  nuori	  mies.	  Melko	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Kuono	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  
Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin.	  Ylälinja	  ei	  korrekti.	  Hieman	  
alhainen	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  kapeasti	  edestä	  ja	  takaa.	  
JUN	  EH3	  
Taiyuan	  Blue	  Kentucky	  
Hyvän	  tyyppinen	  kaunis	  ilmeinen	  uros,	  jolla	  tummat	  silmät.	  Oikea	  purenta.	  Hyvät	  korvat.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Täyteläinen	  runko.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Alhainen	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  yhdenmukaisesti.	  
Hieman	  mustaa	  selässä.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  	  VA-‐SERT	  
Suzi-Dog’s	  Love	  At	  First	  Sight	  
Vahvaluustoinen,	  selvä	  sukupuolileima,	  jolla	  melko	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Hieman	  vaaleat	  silmät.	  
Turhan	  voimakas	  nenävekki.	  Hyvä	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  häntä.	  Hieman	  
alhainen	  hännän	  kiinnitys.	  Pitkähkö	  lanneosa.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisin	  liikkein.	  Voisi	  rullata	  
paremmin.	  
AVO	  ERI1	  
NARTUT:	  
Kingpoint	  Food	  For	  Thought	  
POISSA	  
Strandsmedjans	  Wera	  
Sopusuhtainen	  narttu.	  Feminiininen	  pää,	  jossa	  turhan	  suuret	  ja	  pyöreät	  silmät,	  jotka	  ovat	  ulkonevat.	  
Oikea	  purenta.	  Voimakas	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  
NUO	  EH2	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  Your	  Lap	  
Hyvän	  tyyppinen,	  rungon	  mittasuhteiltaan	  hyvä	  nuori	  nainen.	  Tummat	  silmät,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  
Kuono	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Liian	  paljon	  ajatusryppyjä.	  Suuret	  korvat.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Hyvä	  
kaula	  ja	  ylälinja.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti	  takaa,	  mutta	  rullaten.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen.	  Melko	  hyvä	  pää,	  ok	  purenta.	  Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  
Sieraimet	  saisi	  olla	  suuremmat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  rungon	  muoto.	  Hieman	  alhainen	  hännän	  
kiinnitys	  ja	  häntä	  saisi	  olla	  kiertynyt	  paremmin.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisin	  liikkein.	  
AVO	  ERI2	  
Kriikkligan’s	  Äster	  
Hyvän	  tyyppinen	  vahvarunkoinen	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  tummat	  silmät,	  oikea	  purenta.	  Hyvin	  asettuneet	  
korvat.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  edestä.	  Hyvin	  kiertynyt	  häntä.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  
Rodunomaiset	  liikkeet.	  	  
AVO	  ERI3	  
Strandsmedjans	  Trixie	  



Erittäin	  hyvätyyppinen,	  selvän	  sukupuolileiman	  omaava	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  hyvä	  purenta,	  tummat	  
silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Täyteläinen	  runko,	  jossa	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  
rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  VSP	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Strandsmedjans	  
Ryhmä	  muodostuu	  2	  mustasta	  ja	  2	  keltaisesta	  koirasta.	  Hyvät	  koot,	  tasapainoiset	  luustot.	  Erinomaiset	  
rungot.	  Hyvät	  hännät.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



SALUKI PENTUNÄYTTELY 25-26.2.2012 
Tuomari Maija Mäkinen 
 
Troppola Velvet Morning 
 
5kk feminiininen narttu pentu. Tässä kehitysvaiheessa aavistuksen matalaraajaisen vaiku-
telman antava. Pieni pää, joka saa vielä kehittyä. Hieman raskaat korvat. Hyvät silmät. Voi-
makas nenävekki ja syvällä oleva kirsu. Tasapainoiset kulmaukset. Lapavoisi olla tiiviimpi. 
Ikäisekseen sopiva runko. Kokoon sopiva luusto. Löysäkierteinen häntä. Hyvä karva. Liikku u 
hyvällä takatyönnöllä. Rodunomainen keinunta. Edestä vielä löysä. Hyvä käytös. Esiintyy 
iloisesti. 
PEN1 KP ROP PEN 



PIHTIPUDAS	  28.7.2013	  
tuom.	  Marjatta	  Pylvänäinen-Suorsa	  
	  
	  
UROKSET:	  
Dialbolbric’s	  El	  Delincuente	  
Hyvät	  mittasuhteet	  ja	  koko.	  Selvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  pään	  muoto.	  Hyvä	  korvien	  koko	  ja	  asento.	  
Hyvät	  silmät.	  Sopiva	  rypytys.	  Vahva	  alaleuka.	  Hyvä	  purenta.	  Pehmyt	  ylälinja.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  
Runko	  vielä	  kevyt.	  Liikkuu	  tasapainoisesti.	  Hyvä	  maski,	  korvat	  voisivat	  olla	  tummemmat.	  Hyvä	  
karvanlaatu.	  
JUN	  EH1	  
Marabou	  Vector	  Hector	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  koko	  ja	  luusto.	  Kevytpiirteinen	  pää.	  Hyvät	  tummat	  silmät.	  Hyvänkokoiset	  hieman	  
ylös	  kiinnittyneet	  korvat.	  Hyvä	  rypytys	  ja	  maski.	  Hyvä	  ylälinja.	  Runsaasti	  löysää	  nahkaa	  kaulalla	  ja	  
selällä.	  Hyvä	  häntä.	  Tasapainoinen	  raajarakenne.	  Liikkuu	  edestä	  kovin	  leveästi	  ja	  löysästi.	  
AVO	  EH2	  
Sprogu	  Bright	  Bruno	  
Hyvä	  koko	  ja	  luusto.	  Aavistuksen	  pitkä.	  Hyvä	  uroksen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Tummat	  silmät.	  Leveä	  
alaleuka.	  Turhan	  iso	  nenäryppy.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Hyvä	  häntä.	  Erinomaisesti	  
kulmautunut.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
NARTUT:	  
Marabou	  Xiandra	  Diandra	  
Hyvä	  koko.	  Riittävä	  luusto.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pään	  muoto.	  Isot	  tummat	  silmät.	  Hyvänkokoiset	  
vaaleahkot	  korvat.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  hännän	  kiinnitys.	  Runko	  vielä	  matala.	  Riittävästi	  kulmautunut.	  
Löysät	  kyynärpäät.	  Löysät,	  vispaavat	  etuliikkeet.	  Hyvä	  sivuaskel.	  
JUN	  EH2	  	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Hyvä	  koko	  ja	  luusto.	  Hieman	  pitkä	  runko.	  Kevytpiirteinen	  nartun	  pää.	  Oikea-‐asentoiset	  vaaleat	  korvat.	  
Hyvät	  silmät.	  Kovin	  pieni	  kirsu.	  Ylälinja	  vielä	  pehmeä.	  Hyväasentoinen	  häntä.	  Runko	  vielä	  matala.	  
Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Leveät,	  löysät	  etuliikkeet.	  Taka-‐askel	  saisi	  olla	  tehokkaampi.	  
JUN	  EH3	  
Wonghoff	  Especially	  Escada	  
Erinomaiset	  mittasuhteet.	  Hyvä	  koko.	  Riittävä	  luusto.	  Kaunisilmeinen	  nartun	  pää.	  Hyvänkokoiset	  
vaaleat	  korvat.	  Tummat	  silmät.	  Iso	  nenäryppy.	  Tasapainoinen	  ylälinja.	  Hyvä	  häntäsilmukka.	  Runko	  
vielä	  keskeneräinen.	  Hyvin	  kulmautunut.	  Etuliikkeissä	  hieman	  löysyyttä.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Marabou	  Only	  Lonely	  
Neliömäinen,	  hyväluustoinen	  narttu.	  Hyvä	  pään	  muoto.	  Oikea-‐asentoiset	  tummat	  korvat.	  Tummat,	  
pyöreähköt	  silmät.	  Hyvä	  alaleuka.	  Tasapainoinen	  ylälinja.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Hyvä	  rungon	  syvyys.	  
Lyhyt	  rintalasta.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hieman	  leveät	  etu-‐	  ja	  takaliikkeet.	  Hyvä	  sivuaskel.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  VSP	  
Marabou	  Umbrella	  Stella	  
Matalaraajainen,	  hieman	  pitkärunkoinen	  narttu.	  Hyvä	  kallo-‐osa.	  Ala-‐asentoiset	  korvat.	  Hyvät	  silmät.	  
Alaleuan	  kaari	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Oikea-‐asentoinen	  häntä,	  joka	  taipuu	  lantiolle.	  
Syvä	  rintakehä.	  Hyvin	  kulmautunut.	  Liikkuu	  tasapainoisesti	  rullaten.	  Hyvä	  maski.	  Tummat	  korvat.	  
AVO	  H	  
Hanlait	  Rosalinda	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  koko	  ja	  luusto.	  Kaunispiirteinen	  pää.	  Hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Hyvä	  rypytys.	  
Tasapainoinen	  ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvin	  kulmautunut.	  Liikkuu	  rodunomaisesti.	  Hyvässä	  kunnossa	  
oleva	  veteraani.	  
VET	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  ROP-‐vet	  
	  



OUTOKUMPU	  21.4.2013	  
tuom.	  Hans	  Almgren,	  Ruotsi	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Aamulumon	  Quuma	  Ginkku	  
POISSA	  
UROKSET:	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Bra	  storlek	  och	  benhojd.	  Vackert	  rundad	  huvud.	  Vackra	  öron.	  Rejäl	  	  underkäke,	  bra	  ögonstorlek	  som	  är	  
lagom	  mörka.	  Stark	  rygg.	  En	  god	  vollym	  i	  bröstkorgen.	  Väl	  ringlad	  svans	  på	  ryggslutet.	  Rör	  sig	  med	  
utmärkt	  steg.	  Bra	  pigment	  och	  ansiktsmask.	  Behöver	  ännu	  få	  lite	  mera	  masculatur	  i	  läre.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
Jesbob	  Corona	  
Ger	  ett	  något	  långt	  intryck.	  .	  Kunde	  ha	  lite	  mera	  djup	  i	  underkäket.	  Väl	  rundad	  skalle	  men	  kunde	  ha	  
mera	  höjd.	  Välkroppad.	  Lite	  brant	  kors.	  Behöver	  bli	  starkare	  över	  ryggen.	  Väl	  placerad	  och	  rullad	  
svans.	  Bra	  benhöjd.	  Sjunker	  något	  över	  manken.	  
NUO	  ERI1	  
Jesbob	  Anselmi	  
Väl	  ihopkomnen.	  Utmärkt	  pigment	  på	  öron	  och	  ansiktsmask.	  Ögonen	  kunde	  vara	  något	  större.	  Rynkor	  
i	  mesta	  laget	  i	  ansiktet.	  .	  Borde	  ha	  mera	  djup	  i	  underkäket.	  Tät	  päls.	  Rätt	  struktur.	  Rör	  sig	  med	  fint	  steg.	  
Kunde	  ha	  lite	  mera	  resning	  i	  nacken.	  
AVO	  ERI1	  
Jesbob	  Barbapinko	  
Ännu	  ung	  i	  sin	  kropp.	  Goda	  proportioner.	  .	  Vackert	  rundad	  huvud	  som	  passar	  till	  kroppen.	  Ögonen	  
kunde	  vara	  något	  större.	  Vackert	  burna	  öron.	  Behöver	  mera	  stöd	  för	  armbågarna.	  Behöver	  få	  mera	  
täckhår.	  Något	  lågt	  ansatt	  svans.	  Rör	  sig	  med	  kort	  steg.	  Trevlig	  temperament.	  
AVO	  EH2	  
Little	  Heart	  Matty	  
Vackert	  rundad	  huvud,	  bra	  könssprägel.	  Bra	  pigment	  i	  ansiktet	  även	  med	  ton	  märker.	  Rejäl	  kropp.	  
Ganska	  bra	  lägd	  på	  pröstkorg.	  Dubbelt	  ringlad	  svans.	  Utmärkt	  pälsstruktur.	  Starka	  ben,	  galosser	  också.	  
Rör	  sig	  med	  lätt	  rullning.	  Värdig	  representant	  för	  raser.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
NARTUT:	  
Shvartsen	  Vald	  Oktaviana	  Avgusta	  
Mycket	  vacker	  rundad	  huvud.	  Små	  sammetsöron.	  Mycket	  bra	  djup	  i	  underkäket.	  Finrynkad	  med	  lagom	  
öl.	  Lagom	  nacke	  och	  hals.	  Stark	  rygg.	  Bra	  välvning	  i	  bröstkorg.	  Vuxen	  päls	  på	  rygg.	  För	  åldern	  passande	  
benstomme.	  Goda	  vinklar	  i	  bakställe.	  Tillräckligt	  ringlad	  svans	  men	  kunde	  vara	  något	  hög	  placerat.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
10	  månader,	  feminin,	  vackert	  rundad	  skallparti.	  Stora	  mellanbruna	  ögon.	  Kunde	  ha	  lite	  mera	  rynkor	  i	  
ansiktet.	  Tät	  päls,	  ännu	  ung.	  Väl	  på	  ryggsutet	  placerad	  och	  ringlad	  svans.	  Bra	  benhöjd.	  Lovande	  junior!	  
Fin	  resning,	  trevlig	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Jesbob	  Celica	  
Lätt	  svart	  tik.	  Kroppspälsen	  kunde	  vara	  djupare	  svart.	  Bra	  bred	  på	  kökarna.	  Feminint	  utryck.	  Ett	  
enklare	  ansikte.	  Lätt	  benstomme.	  Skjuter	  upp	  lärpartiet.	  Kunde	  ha	  mera	  underull.	  Platta	  tassar.	  Rör	  sig	  
med	  kort	  steg.	  
NUO	  H	  
Nastanakin	  Olga	  
Tik	  med	  enkelt	  uttryck.	  Tunn	  i	  nospartiet.	  Smalt	  huvud.	  Hela	  huvudet	  borde	  vara	  större.	  Kraftigt	  hund	  
på	  dagens,	  saknar	  maskulatur.	  Mycket	  lätt	  benstomme.	  Saknat	  den	  rätta	  rullningen	  i	  gången.	  
NUO	  H	  
Finndanes	  Another	  Fairy	  



Aning	  deminerande	  ögon.	  Bra	  rundad	  skallparti.	  Broda	  käkar	  men	  kunde	  ha	  djupare	  underkäk.	  Lätt	  
benstomme.	  Lågt	  ansatt	  svans.	  Borde	  vara	  starkare	  i	  läderna	  och	  ha	  mera	  maskulatur.	  Bra	  pälsstruktur	  
med	  dom	  rätta	  tre	  färgerna	  stråna.	  Väl	  på	  ryggslutet	  vinglad	  svans.	  
AVO	  EH3	  
Finndanes	  Lets	  Mingleim	  Single	  
Bra	  höjd	  på	  skallen	  men	  kunde	  vara	  mera	  djup.	  Bra	  pigment	  på	  öron	  och	  ansiktsmask.	  Väl	  rundad	  
bröstkorg.	  Står	  väl	  på	  sina	  medelkraftiga	  ben.	  Kunde	  ha	  lite	  mera	  benhöjd.	  Välringlad	  svans.	  Rör	  sig	  
med	  fin	  rullning.	  Trevlig	  temperament.	  
AVO	  ERI2	  
Nastanakin	  Leainna	  
Vackert	  rundad	  huvud.	  Ögonen	  i	  största	  laget	  och	  bra	  färg.	  Bra	  bakställe.	  Kunde	  med	  fördel	  ha	  
kraftigare	  benstomme.	  Väl	  rundad	  bröstkorg.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg	  och	  lätt	  rullning.	  En	  liten	  vit	  i	  bröst	  
stör	  inte.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  
Quartz-Amor’s	  Arraimmi	  
Bra	  proportioner,	  en	  reslig	  tik.	  Ögonen	  kunde	  vara	  mörkare.	  Små	  sammetsslena	  öronen.	  Lagom	  med	  
rynkor	  i	  ansiktet.	  Bra	  halslängd.	  Utmärkt	  benstomme.	  Kunde	  ha	  mera	  vinklar	  i	  bakställe.	  Väl	  ringlad	  
svans	  med	  något	  lågt	  avsett.	  Mycket	  bra	  färg.	  Rör	  sig	  väl	  från	  sidar,	  lite	  kort	  i	  steget	  bak.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Vackert	  rundad	  tikhuvud	  med	  utmärkta	  rynkor,	  väl	  pigmenterad.	  Fin	  nacklinje.	  Välrundad	  bröstkorg.	  
Bra	  bäls,	  struktur,	  tillräckligt	  med	  täckhår.	  Idealiskt	  placerad	  och	  ringlad	  svans.	  Fin	  balans	  mellan	  ben	  
och	  kropp.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  VSP	  
	  



OULU	  14.7.2013	  
tuom.	  Bas	  Bosch,	  Alankomaat	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Ziggy’s	  Son	  Of	  A	  Gun	  
Nice	  type.	  Well	  developed	  for	  his	  age.	  Nicely	  balanced.	  Well	  carried	  head.	  Nice	  skullshape	  &	  wrinkles.	  
Well	  filled	  muzzle	  with	  large	  nostrils.	  I’il	  prefer	  larger	  &	  darker	  eyes	  &	  more	  mask.	  Well	  carried	  ears.	  
Lovely	  bone	  &	  feet.	  Sufficient	  angulation	  in	  front.	  Strong	  topline.	  Well-‐mode	  behind.	  Coat	  rather	  rough.	  
Balanced	  mover.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Jou-Haun	  Runa	  
Every	  inch	  of	  puppy	  still.	  Pleasing	  type	  sufficiens	  balance.	  Truly	  feminine.	  Rather	  long	  at	  the	  moment	  
for	  her	  bodyproportions.	  I’d	  like	  to	  see	  more	  head	  &	  bone.	  Nice	  skullshape	  &	  earcarriage.	  Nice	  (?),	  
large	  sufficent	  dark	  eye.	  Delgate	  wrinkling.	  Sufficent	  mask.	  Feet	  could	  be	  better.	  Strong	  back	  &	  loins.	  
Nice	  tailset.	  Sufficient	  twist.	  Plenty	  og	  angulation	  behind.	  Movement	  still	  very	  puppy	  like.	  
PEN1	  
UROKSET:	  
Vinddragets	  Hurtige	  Harald	  
Nice	  type	  &	  size.	  Well	  developed	  for	  his	  age.	  Could	  be	  a	  bit	  shorter	  coupled.	  Strong	  head	  with	  excellent	  
skullshape,	  ears,	  wrinkles.	  Well	  placed,	  deasant	  (?)	  eyes.	  Well	  filled	  muzzle,	  sufficient	  depth.	  Excellent	  
bone.	  Angulation	  front	  &	  back	  balanced.	  Nice	  feet.	  Pleasant	  tailset	  &	  twist.	  Coat	  rather	  rough.	  Balanced	  
mover	  with	  nice	  drive	  &	  slight	  run.	  Could	  do	  with	  more	  mask.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Nice	  type.	  Strongly	  put	  together.	  Well	  developed	  for	  his	  age.	  Masculine	  head	  carriage.	  Maskuline	  head.	  .	  
Nice	  skullshape	  &	  wrinkles.	  Lovely,	  small,	  well	  carried	  ears.	  Well	  filled	  muzzle.	  Expression	  affected	  by	  
too	  lightened	  eyes.	  Could	  do	  with	  more	  mask.	  Excellent	  bone.	  Needs	  more	  angulation	  in	  front.	  
Excellent	  back	  &	  loins.	  Lovely	  tailset.	  Tight	  twist.	  Coat	  a	  bit	  rough.	  Impressive	  on	  the	  move,	  still	  
restricted	  in	  front.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Kingsize	  Black	  Kulta	  Hot	  Amigo	  
Nice	  type	  &	  size.	  Plenty	  of	  substance	  already.	  Could	  be	  a	  bit	  shorter	  coupled.	  Strong	  head.	  Forehead	  
rather	  flat.	  	  Nice	  wrinkles	  &	  ears.	  Maximum	  of	  nosewrinkles.	  Dark	  eyes.	  Well	  filled	  muzzle.	  Nice	  bone.	  
Feet	  &	  proportions	  could	  be	  stronger.	  Lovely	  ribshape.	  I’d	  prefer	  (?)	  raise	  of	  the	  loin.	  Nice	  twist.	  Well	  
angulated	  behind.	  Deasant	  depth	  of	  colour.	  Balanced	  mover.	  
NUO	  ERI2	  
Fin-Anssin	  Intuitio	  
Excellent	  type.	  Small	  size.	  Very	  strong	  head	  with	  plenty	  of	  wrinkles.	  Plenty	  of	  muzzle.	  Nice	  eyes	  but	  
still	  they	  could	  be	  a	  bit	  darker.	  Nice	  ribs.	  Good	  bone.	  Plenty	  of	  angulation	  behind.	  I’d	  prefer	  more	  
quality	  of	  muzzle.	  Needs	  a	  tighter	  twist.	  	  Nice	  depth	  of	  colour.	  Moves	  well	  in	  front.	  Needs	  more	  stength	  
behind.	  
AVO	  ERI2	  
Vinddragets	  Flörtige	  Fritz	  
Big	  boy.	  Rather	  long	  cast(?),	  otherwise	  nicely	  put	  together.	  Masculine	  head,	  excellent	  in	  all	  parts	  except	  
for	  nosewrinkles.	  Should	  be	  (?).	  Lovely	  bone	  &	  feet.	  Excellent	  front	  &	  ribs.	  Typical	  front-‐	  &	  underline.	  
Well	  made	  hindquarters.	  Well	  made	  twist.	  Coat	  a	  bit	  rough.	  Excellent	  pigmentation.	  Impressive	  on	  the	  
move.	  Nice	  drive.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Flash	  Of	  Joy	  Rikardo	  Flakce	  
Nice	  type.	  Masculine	  dog.	  A	  bit	  long	  cast(?).	  Strong	  head	  with	  plenty	  of	  wrinkles,	  too	  much	  
nosewrinkle.	  (?)	  ear	  &	  muzzle.	  I’d	  prefer	  larger	  eyes	  &	  rounder	  forehead.	  Excellent	  bone.	  Nice	  feet.	  
Pleasant	  angulated	  front.	  Excellent	  tailset.	  Deasant	  twist.	  Excellent	  hindquarters.	  Nice	  pigmentation.	  
Moves	  with	  drive	  but	  lacks	  roll	  in	  front.	  



VAL	  ERI2	  SA	  
Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  
Small	  sized	  male,	  very	  nicely	  proportioned	  &	  very	  strongly	  put	  together.	  Sufficiently	  masculine	  head,	  
but	  ideal	  in	  all	  parts.	  Lovely	  eyes	  &	  wrinkles.	  Angulation	  in	  front	  balanced.	  Deasant	  bone.	  Nice	  
footshape.	  Excellent	  back	  &	  loins.	  Typical	  underline.	  Excellent	  tailset,	  single	  twist.	  Out	  of	  coat,	  still	  (?)	  
short.	  Balanced	  mover	  with	  nice	  length	  of	  step.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  CACIB	  VSP	  
Kingsixe	  Fawn	  Italian	  Ravioli	  
Lovely	  type.	  In	  excellent	  condition	  for	  his	  age.	  Masculine	  dog.	  Strong	  head	  with	  good	  wrinkles	  &	  ears.	  
I’d	  prefer	  darker	  eyes.	  Well	  filled	  muzzle.	  Deasant	  bone	  &	  feet.	  Excellent	  top-‐	  &	  underline.	  Plenty	  of	  rib.	  
Nice	  tailset,	  ok	  twist.	  Well	  angulated	  behind.	  Typical	  coat	  texture.	  Starts	  to	  show	  his	  age.	  
VET	  ERI1	  VSP-‐vet	  
	  NARTUT:	  
Troppola	  You	  Only	  Live	  Once	  
Nice	  type	  &	  size.	  Truly	  feminine.	  Deasant	  balance.	  Sufficient	  strong	  head	  with	  nice	  wrinkles	  &	  well	  
filled	  muzzle.	  Max	  of	  nose	  wrinkles.	  Forechest	  a	  bit	  flat.	  Earcarriage	  a	  bit	  untidy.	  Very	  straight	  in	  front.	  
Needs	  more	  bone	  &	  pigment.	  Excellent	  ribs	  &	  loins	  &	  hindquarters	  &	  twist	  (doubletwist).	  Typical	  coat	  
texture.	  Moves	  well	  behind.	  
JUN	  ERI2	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Truly	  feminine.	  Nice	  type	  &	  size.	  Solidly	  built.	  Sufficient	  strong	  head,	  still	  quite	  puppy	  like.	  Nice	  
wrinkles	  &	  eyes.	  Well	  carried	  ears.	  Well	  filled	  muzzle.	  She’s(?)	  a	  bit	  layback.	  I’d	  prefer	  a	  bit	  more	  bone	  
&	  strenght	  of	  feet.	  Lovely	  top-‐	  &	  underline.	  Well	  angulated	  both	  ways.	  Lovely	  tailset,	  single	  twist.	  
Superb	  coat.	  Lovely	  to	  the	  touch.	  Balanced	  typical	  mover.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  SERT	  
Vinddragets	  Gulliga	  Göta	  
Deasant	  type.	  Still	  quite	  puppylike.	  Long	  at	  the	  moments.	  Sufficient	  long	  head.	  One	  botton,	  one	  rose	  
ear.	  Just	  sufficient	  wrinkles.	  Well	  filled	  muzzle.	  Rather	  flat	  in	  forehead.	  Bone	  &	  feet	  ok.	  Typical	  top	  &	  
underline	  ok.	  Angulation	  ok.	  Could	  do	  with	  a	  bigger	  hecks.	  Out	  of	  coat	  but	  what	  is	  left	  over,	  definitely	  
too	  long.	  Movement	  still	  puppylike.	  
JUN	  EH3	  
Blomlane’s	  Queen	  Of	  Paris	  
Feminine	  bitch.	  Pleasing	  type.	  Still	  very	  puppylike.	  Rather	  long	  and	  narrow.	  Well	  developed	  head,	  wide	  
skull.	  Excellent	  earcarriage.	  Max	  of	  nosewrinkles.	  Lovely	  large	  eyes,	  well	  placed.	  Well	  filled	  muzzle.	  
Sufficient	  bone	  &	  angulation	  in	  front.	  Nice	  tail.	  (?)	  sufficient	  	  (?)	  twist.	  Well	  angulated	  behind.	  Lovely	  
coat	  texture.	  Balanced	  mover.	  
NUO	  EH4	  	  
Marmazet	  Tequila	  
Lovely	  size.	  Excellent	  type.	  Very	  nicely	  proportioned.	  Truly	  feminine.	  Deasant	  lenght	  of	  head.	  Nice	  
skullshape.	  A	  bit	  large	  but	  well	  carried	  ears.	  Expressive	  eyes.	  Well	  filled	  muzzle.	  Could	  do	  with	  	  len(?)	  
duxlap	  (?).	  Nice	  foot	  (?)	  shape.	  Deasant	  angulation	  in	  front.	  Lovely	  underline.	  Strong	  neck	  &	  loins.	  
Sufficient	  tight	  twist.	  Well	  made	  behind.	  Lovely	  coat.	  Deep	  black	  colour.	  In	  lovely	  condition.	  Nice	  lenght	  
of	  (?).	  Has	  to	  settle	  in	  front.	  	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Oscularia’s	  Design	  In	  Malice	  
Nice	  type.	  Truly	  feminine.	  Well	  developed	  for	  her	  age.	  Very	  strongly	  put	  together.	  Excellent	  skull	  
shape,	  wrinkles	  &	  ears.	  Well	  filled	  muzzle.	  Shows	  a	  bit	  layback.	  Eyes	  should	  be	  darker.	  Bone	  ok.	  
Excellent	  footshape.	  Excellent	  ribs.	  Very	  strong	  back	  &	  loins.	  Excellent	  hindquarters.	  Good	  tailset.	  
Lovely	  coat,	  almost	  like	  velvet.	  Moves	  with	  plenty	  of	  drive,	  sufficient	  economy.	  
NUO	  ERI3	  
Troppola	  What	  A	  Woman	  
Excellent	  type.	  Could	  be	  a	  bit	  shorter	  but	  otherwise	  very	  nicely	  put	  together.	  Close	  to	  finished	  picture	  
already.	  Good	  head,	  lovely	  mask.	  Well	  filled	  muzzle.	  Dark,	  large,	  expressive	  eyes.	  Deasant	  bone.	  



Excellent	  footshape.	  Angulation	  balanced.	  Excellent	  top-‐	  &	  underline.	  Tight	  singletwist.	  Excellent	  coat	  
texture	  &	  condition.	  Moves	  with	  drive	  and	  with	  nice	  long	  steps.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN4	  VA-‐SERT	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
Feminine	  bitch.	  Strongly	  put	  together	  but	  a	  bit	  long.	  Nice	  type.	  A	  well	  (?)	  head.	  Expressive	  eyes.	  Nicely	  
placed.	  Strong	  muzzle.	  Small	  ears,	  well	  carried.	  Furehead	  a	  bit	  flat.	  Excellent	  neck.	  Well	  angulated.	  Nice	  
bone	  &	  feet.	  Typical	  underline.	  Nice	  tailset,	  rather	  loose	  twist.	  Excellent	  coat	  texture.	  Could	  do	  with	  
more	  black	  pigment.	  Balanced	  mover.	  
AVO	  ERI3	  
Gialitis	  Harso	  Tifani	  
Feminine	  bitch.	  Nice	  eyes	  &	  type.	  Deasantly	  balanced.	  Sufficient	  strong	  head	  with	  nice	  skull	  shape	  &	  
wrinkling.	  Sufficient	  dark	  eyes.	  Ears	  carriage	  untidy.	  Nice	  depth	  of	  muzzle.	  Sufficient	  (?)	  under	  the	  eye.	  
Could	  do	  a	  bit	  more	  angulation.	  Excellent	  quarters.	  Well	  made	  croup.	  Deasant	  tail.	  Lovely	  coat.	  
Balanced	  mover.	  
AVO	  ERI4	  
Nastanakin	  Leainna	  
Very	  nice	  type.	  Very	  short	  coupled.	  Feminine.	  Excellent	  head	  carriage.	  Nice	  wrinkles	  &	  ears	  well	  
placed.	  Large,	  expressive	  eyes.	  Well	  filled	  muzzle	  but	  could	  do	  with	  more	  depth	  and	  less	  wrinkles.	  
Angulation	  in	  front	  balanced.	  Deasant	  bone,	  nice	  feet.	  Strong	  topline.	  Deasant	  tailset,	  sufficiently	  
tighted	  twist.	  Deep	  black.	  A	  bit	  too	  long	  but	  (?)	  to	  (?).	  A	  bit	  too	  much	  body.	  A	  bit	  (?).	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Nastanakin	  Oaja	  
Feminine	  bitch.	  Nice	  type	  &	  proportions	  with	  max	  at	  body	  depth.	  Furehead	  could	  be	  more	  round.	  Well	  
filled	  muzzle	  with	  a	  lot	  of	  layback.	  Large	  eyes.	  Nice	  feet.	  Excellent	  ribs.	  Well	  angulated	  front	  &	  behind.	  
Sufficiently	  tight	  twist.	  Excellent	  co-‐operation	  between	  front	  &	  back.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Vinddragets	  Flörtinga	  Felicia	  
Pleasing	  type.	  Truly	  feminine.	  Rather	  long	  in	  body.	  Sufficient	  strong	  head	  with	  delegate	  wrinkling.	  Nice	  
mask.	  Sufficient	  dark	  &	  large	  eyes.	  Well	  filled	  muzzle	  but	  a	  bit	  layback.	  Bone	  &	  feet	  ok.	  Angulation	  front	  
&	  back	  balanced.	  Nice	  top-‐	  &	  underline.	  Excellent	  tailset	  &	  twist.	  Coat	  a	  bit	  rough,	  condition	  could	  be	  
better.	  
AVO	  EH	  
Jou-Haun	  Serafina	  
Nice	  type.	  Excellent	  size.	  Deasantly	  balanced.	  Strong	  head	  with	  lovely	  skullshape	  &	  wrinkles.	  Excellent	  
earcarriage.	  Max	  of	  eye(?).	  Well	  filled	  muzzle.	  Deasant	  depth.	  Nostrils	  should	  be	  larger.	  Max	  of	  nose	  
wrinkles.	  Lovely	  bone.	  Nice	  feet.	  Pasterns	  should	  be	  stronger.	  I’d	  prefer	  a	  bit	  more	  daylight	  &	  shortet	  
coupling.	  Well	  angulated	  behind.	  Single	  twist	  in	  tail.	  Balanced	  mover	  but	  a	  bit	  loose	  overall.	  Coat	  
sufficient.	  
VAL	  ERI3	  
Nastanakin	  Kariinna	  
Excellent	  type	  &	  (?)	  &	  shape.	  Slightly	  bigger	  but	  still	  truly	  feminine.	  Lovely	  headcarriage.	  Strong	  
headpiece	  with	  glorious	  eyes.	  Lovely	  wrinkling	  &	  mask.	  Excellent	  earcarriage.	  Well	  filled	  muzzle.	  A	  bit	  
long	  back,	  solid	  front.	  Nice	  bone	  &	  feet.	  Excellent	  top-‐	  &	  underline.	  Sufficient	  tight	  twist.	  Well	  made	  
behind.	  Lovely	  underline.	  Typical	  coat	  in	  excellent	  condition.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  VA-‐CA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Lovely	  type	  &	  size.	  Short	  coupled.	  Very	  nicely	  puts	  together.	  Truly	  feminine.	  Lovely	  headcarriage.	  Well	  
developed,	  truly	  excellent	  in	  all	  parts.	  Solid,	  well	  angulated	  front.	  Deasant	  bone.	  Nice	  footform.	  Lovely	  
top-‐	  &	  underline.	  Excellent	  hindquarters	  &	  tailset.	  Tight	  twist.	  Lovely	  coat.	  Superb	  condition.	  
Impressive	  on	  the	  move!	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  CACIB	  ROP	  
Vilway’s	  Nice-Looking	  
Feminine	  bitch.	  Nice	  type.	  Not	  showing	  her	  age	  at	  all.	  Solid	  body	  proportions.	  Exhensuated	  by	  lot	  of	  
extra	  condition	  but	  who	  cares	  at	  this	  age.	  Deasant	  development	  of	  head.	  Glorious	  eyes.	  Nice	  skullshape	  



&	  ears.	  Nicely	  filled	  muzzle.	  Bone	  &	  feet	  ok.	  Lovely	  ribs,	  back	  &	  loins.	  Well	  angulated	  behind.	  
Textlook(?)	  double	  twist.	  Lovely	  coat	  texture.	  Balanced	  mover.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
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JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Easy Living 
Correct shape of head, correct eyes & noseset. Good muzzle. Strong neck. Nice chest & 
front chest. Good angulations. Correct fawn mark and trace. Moves sound.  
JUN ERI 1  
 
Roseclan’s Jadeish Helios 
Nice head. A little snoring. Strong neck. Good ribs. Enough angulations. Moves sound. Cor-
rect trace and thumbmark. 
JUN ERI 2   
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Quartz- Amor’s Cuvcass-Avra 
Lovely head. Correct place of eyes & nose. Good ears. Nice mask, and thumbmark & trace. 
Compact body. Strong bones. Nice chest & frontchest. Nice tail. Good angulations. Moves 
sound with typical rolling behind.  
NUO ERI 1 SA PU 4 
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Fin-Anssin Intuitio 
Nice head. Correct eyes & ears & muzzle. Strong neck. Good bones. Well sprung. Strong 
loin. Good angulations. Moves freely & typical. 
AVO ERI 3  
 
Finndanes Inside Joke 
Lovely head. Free of every problems. Strong neck. Compact body. Nice chest & frontchest. 
Good robs. Strong loin. Excellent angulations. Correct color with nice thumbmark & trace. 
Moves powerful & freely, with typical rolling, cover ground easily. 
AVO ERI 1 SA PU 2 SERT FI MVA VARACA 
 
Nastanakin Leaifa 
Lovely head. Smart expression. Correct eyes & ears. Correct muzzle. Nice neck. Compact 
body. Nice chest & frontchest. Good bones. Very good angulations. Moves sound & typical. 
AVO ERI 2 SA PU 3 VASERT 
 
Strandsmedjans Karl 
Nice head. Correct muzzle. Too much wrinkles on the top of nose, snoring, good 
neck.Compact body. Nice chest & frontchest. Strong loin. Correct color, thumbmark & trace. 
Moves sound. 
AVO ERI 4  
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Crab Bait 
Very lovely male. Excellent head, at all the points. Compact body, excellent angulations. Nice 
bones. Correct color. Super mover! 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP CACIB 
 



 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Jesbob Carina 
Feminine head. Nice eyes & ears. Little snoring. Good neck, topline. Could have little better 
angulation, and more bone. Correct color. Moves sound.  
JUN ERI 3  
 
Nastanakin Oaja 
Very typical & lovely female. Very nice head. Free of breathing problems. Excellent chest & 
frontchest. Good ribs. Nice angulations. Correct color & thumbmark & trace. Moves freely, 
covering the ground easily.  
JUN 1 ERI SA PU 3 VASERT ROP-JUN 
 
Quartz-Amor’s Dimmy-Ibby 
Nice head. Correct eyes & noseset. Good muzzle. Correct topline & tailset. Could have more 
chest. Correct color, with thumbmark & trace. Moves sound, with typical rolling behind. 
JUN ERI 2 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Blomlane’s Rock N’rose 
Feminine head. Correct eyes, nose & muzzle. Good neck & topline. Compact body. Good 
chest & frontchest. Underline dropping a bit. Very nice angulations. Moves sound and typical, 
freely. Correct color with nice thumbmark & trace. 
NUO ERI 3  
 
Jou-Haun Serafina 
Nice head with correct muzzle & ears & eyes. Strong neck. Too long in loin & body. Short 
legs. Good angulations. Moves sound, with typical rolling. This dog have not correct outline. 
NUO EH 4 
 
Marabou Umbrella Stella 
Feminine head. Correct eyes & noseset. Good muzzle. Strong neck. Compact body. Nice 
chest. Good angulations. Moves sound with typical rolling. 
NUO ERI 2  
 
Troppola The Girl Next Door 
Lovely head. Very correct eyes, nose & ears. Free from breathing problems. Strong neck. 
Strong bones. Good angulations, nice ribs. Excellent color with very nice trace & thumbmark. 
Moves freely. 
NUO ERI 1 SA 
 
AVOLUOKKA NARTTU 
 
Deliways Bayogoula 
Very nice head. Correct muzzle, eyes 6 ears. Nice chest & frontchest. Good ribs. Nice tail. 
Good angulations. Correct color with thumbmark and very nice trace. Moves typical & freely. 
AVO ERI   
 
Finndanes Eternal Bond 
Feminine head. Correct muzzle, eyes & ears, and nosehead. Nice head, chest & frontchest. 
Excellent angulations. Moves with power and freely, covering the ground eadily, correct color. 
AVO ERI 1 SA PU 2 SERT FI MVA VARACA 
 



Gialitis Harso Tifani  
Lovely head. Very correct muzzle, eyes & ears. Very strong neck. Good angulations. Nice 
chest and ribs. Moves sound and freely. Correct color, with excellent thumbmark. 
AVO ERI 3 SA 
 
Pugemon Including Batteries 
POISSA 
 
Quartz-Amor’s Bassi Katlafell 
Lovely female. Correct outline. Nice head. Correct muzzle. Strong neck, nice angulations. 
Good ribs. Strong loin. Correct color. Excellent tail. Friendly temperament. Smart expression. 
Very happy in the ring. Moves freely with power. 
AVO ERI 4 SA 
 
Xeriex’s Diesel Jeans 
Feminine head. Nice neck topline & tailset. Good chest, angulations. Correct outline. Excel-
lent trace & thumbmark. Moves freely, covering the ground easily. 
AVO ERI 2 SA 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Nastanakin Kariinna 
Lovely head. Correct outline. Excellent angulations. Very correct color. Moves sound, with 
extension & drive. Valioitunut Rovaniemelle 31.6-1.7.2012 
VAL ERI 4 SA  
 
Fin-Anssin Hesperidi 
POISSA 
 
Jou-Haun Josefina 
Very nice head. Correct eyes ,ears & muzzle. Correct topline & tailset. Good ribs, strong loin. 
Good angulations. Correct outline. Nice coat & color. Moves sound & freely. 
VAL ERI 3 SA 
 
Jou-Haun Justina 
Nice head, with soft expression. Correct muzzle, eyes 6 ears. Compact body. Nice chest & 
frontchest. Good angulations. Nice coat & color. Moves sound, and typically for the breed. 
VAL ERI 2 SA 
 
Kingpoint Catwalk 
Feminine head. Correct of all points. Strong neck. Excellent chest, frontchest and angula-
tions. Nice color, with excellent trace. Moves sound & with power, with typical rolling. 
VAL ERI 1 SA PU 1 VSP CACIB 
 
VETERAANILUOKKA NARTUT 
 
Jou-Haun Viivi 
A very beautiful veteran in excellent condition. Lovely head. Correct outline. Compact body . 
Moves powerful, covering the ground easily. Congratulations for the owner of the dog’s super 
condition! 
VET ERI 1 SA 4 ROP 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
Jou-haun 



Nice dogs. Correct outlines. Compact bodies. Very similar type. Very beautiful heads. Very 
nice angulations. Very correct color, with thumbmark and trace. Good movers. Conratulations 
for the breeder, keep up the good work!  
866, 877,878,880 KASV1 KP 
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TUURI 6.6.2009
tuomari Unto Timonen, Suomi

PENTULUOKKA 
868 ALAUNT CARLIN HAWANNA FIN56535/08
i. Tangetoppen’s Lord Louie O’Norway e. Alaunt Carlin 
Tsar-Ann-Stella om. Helena ja Mikko Peltoniemi, Isojoki.
Hyvät mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, hyvä maski ja ry-
pyt, voimakas nenäpoimu, hyvä ilme, hieman kookkaat 
korvat, ikäisekseen hyvin muotoutunut etuosa, kaunis 
runko, köyristää hieman seistessä ja liikkeessä lan-
neosaa, hieman alaskiinnittynyt häntä, polvikulma voisi 
olla voimakkaampi, liikkuu tasapainoisesti. | PEN2 | 
869 WONGHOFF BIBI FIN55773/08
i. Solna’s Veni Vidi Vici e. Hanlait XL Chelina
om. Riitta ja Pekka Liusvaara, Pori.
Tasapainoisesti kehittynyt, hyvä pää ja ilme, hyvät rypyt 
ja maski, hieman kookkaat korvat, kaunis runko, hyvä 
etuosa, hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys, hyvä kinnerkul-
ma, liikkuu hyvällä ?sivuaskeleella. | PEN1 | KP | ROP |

JUNIORILUOKKA, urokset
870 JOU-HAUN JACK FIN28496/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Jou-Haun Viivi
om. Maiju Santanen, Kankaanpää.
Hyvät mittasuhteet, hyvä pään sivuprofiili, voimakas ne-
näpoimu, hyvät rypyt ja maski, hieman isot korvat, hyvä 
niska etosa ja raajat, hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja ja 
hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä 
askeleella. | JUN | ERI | JUK1 | PU2 | SERT |
871 MARABOU PERRY CHERRY FIN41227/08
i. Hanlait Royal Ramsau e. Maraboy La’Laya Elaya
om. Marjo Heikkala, Kalajoki.
Tasapainoinen, hyvät mittasuhteet, kaunis pään profiili, 
hyvä ilme, hyvät rypyt ja maski, hyvä kaula, täyteläinen 
etuosa, hyvät raajat ja käpälät, kaunis runko, hyvä ylä-
linja, häntäkieppi voisi olla hieman tiiviimpi, hyvä matala 
kinner, liikkuu hyvällä askeleella. | JUN | ERI | JUK2 | 
872 SESE-ON OEKEESTI OMA FIN37011/08
i. Riishil’s Figaro e. Nasalooen Tipitiitälli
om. Anita Kiminki, Hamula.
Hyvä luustoinen juniori, riittävät otsarypyt, voimakas ne-
näpoimu, toivoisin silti kookkaammat sieraimet, alaleuka 
voisi olla voimakkaampi, täyteläinen etuosa, hyvä kaula 
ja rungon muoto, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, 
riittävä kinnerkulma, liikkuu tasapainoisesti.
| JUN | EH |JUK3 |
  

NUORTENLUOKKA, urokset 
873 SWIIPUS ALL FOR ME FIN58714/07 i. Hanlait Wild 
At Heart e. Vilway’s Legend Of Love om. ?
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä maski ja rypyt, 
hyvä kaula ja etuosa, voisi olla hieman vahvempi raaja-
luusto, hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja ja hännän kiep-
pi, hyvä kinnerkulma, liikkuu hyvällä askeleella.
| NUO | ERI | NUK1 |

AVOINLUOKKA, urokset 
874 MARABOU LAS VEGAS FIN49642/05
i. Donnymoor Jealous-Guy e. Marabou Fazfalaya Elaya 

om. Outi Seppälä & Pirita Vinge, Kannonkoski.
Tasapainoinen uros jolla hyväpiirteinen pää, hyvä mas-
ki ja rypyt, voimakas nenäpoimu, hyvä etuosa ja raajat,  
hyvä rungonmuoto ja ylälinja ja kinnerkulma sekä hän-
nänkiinnitys, hieman niukka kinnerkulma, liikkuu hyvällä 
askeleella. | AVO | ERI | AVK1 | PU4 | VASERT|
875 OSIRIS FIN35707/06
i. Donnymoor Jealous-Guy e. Marnellin Lumikki
om. Anne Kilpiö, Toisvesi.
Hyvät mittasuhteet, keskivahva raajaluusto, hyvä pää ja 
maski, voimakas nenäpoimu, toivoisin sille hieman suu-
remmat sieraimet, täyteläinen etuosa, hyvä rungonmuo-
to, voisi olla hieman voimakkaampi polvikulma, takapot-
ku voisi olla tehokkaampi. | AVO | EH | AVK2 |
876 RIISHILL’S FIGARO FIN55605/06 
i. Bombastic Jack of Hearts e. Troppola Zsa Zsa Gabor 
om. Anita Kiminki, Hamula.
Maskuliininen uroksen pää, riittävät rypyt, voimakas ne-
näpoimu, hieman kookkaat korvat, täyteläinen etuosa, 
hyvä rungon muoto, hyvä hännän kiiinnitys, riittävästi kul-
mautuneet takaraajat, musta väri ei tänään parhaimmil-
laan, liikkuu tasapainoisesti. | AVO | EH | AVK3 |

VALIOLUOKKA, urokset 
877 RÖLLIMAJAN ROCKY-RICHARD FIN37525/06
i. ridolin von der Oelmuehle e. Röllimajan Katja-Katanja 
om. Maiju Santanen, Kankaanpää.
Hyvät mittasuhteet, hyväpiirteinen pää, hyvät rypyt ja 
maski, voimakas neneäpoimu, hyvä etuosa, raajat ja run-
ko, kaunis ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvä kinnerkulma, 
liikkuu hyvällä askeleella. | VAL | ERI | VAK2 | PU3 |
878 SOLNA’S VENI VIDI VICI FIN50815/06
i. Dillpepah Top Hat’n Tails e. Solna’s Pennies From Hea-
ven om. Hannele Pirttijärvi, Pomarkku.
Hyväluustoinen uros, hyvä pää ja ilme, voimakkaat rypyt, 
hyvä maski, voimakas nenäpoimu, vahva kkaula, täyteläi-
nen etuosa samoin runko, hyvä ylälinja ja hännänkiinni-
tys, hyvä kinnerkulma, liikkuu tehokkaasti hyvällä aske-
leella. | VAL | ERI | VAK1 | PU1 | ROP |

JUNIORILUOKKA, nartut
879 SESE-ON NASTAPIMU FIN27852/08
i. Riishill’s Figaro e. Sese-on Ehtoon Ilo om. ?
Vielä kauttaaltaan hyvin pehmeässä kunnossa oleva ju-
niorinarttu, kaunis pää, hyvä ilme, hyvät rypyt ja maski, 
ikäisekseen hyvin muotoutunut etuosa, keskivahva raaja-
luusto, hyvä rungon muoto, hyvä ylälinja seistessä, hyvin 
kulmautunut takaosa, liikkuu vielä hieman löysästi, lihak-
sisto voisi olla hieman voimakkaampi. | JUN | EH | JUK1 |

NUORTENLUOKKA, nartut
880 ABREBOTELLAS FIN57572/07
i. Liisalon Johtotähti e. Hanlait Rosalinda
om. Hannele Pirttijärvi, Pomarkku

Tasapainoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pää rypyt ja nis-
ka, hieman kookkaat korvat, täyteläinen etuosa, hyvä ylä-
linja ja häntäkieppi, riittävä kinnerkulma, liikkuu hyvällä 
askeleella. | NUO | ERI | NUK2 | PN4 |
881 SESE-ON JUSTIINSA FIN55235/07
i. Hanlait Royal Ramsau e. Apupapu om. ?
Tasapainoinen hyvälinjainen narttu, hyvä pään profiili, 

Näyttelyarvostelut 2009



2 NÄYTTELYT • 2009

hyvä maski, hieman voimakas nenepoimu, hyvä kaula 
etuosa ja raajat, hyvä rungon muoto, hieman avoin häntä-
kieppi, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu tehokkaas-
ti. | NUO |NUK1 | PN1 | VSP | SERT |

AVOINLUOKKA, nartut
882 DANE YORK MELISSA FIN32197/07
i. Fridolin Von Der Oelmuehle e. Metea Sasquehanna Po-
marszczony Czar om. Katja Karhu, Orismala.
Hyvät mittasuhteet, toivoisin sille hieman kookkaam-
man pään, hyvä ilme ja maski, voimakas nenäpoimu, 
hyvä kaula, hieman lyhyt olkavarsi, raajaluusto voisi olla 
hieman vahvempi, kaunis runko, hyvä ylälinja seistessä, 
hieman alaskiinnittynyt häntä, hyvin kulmautunut takaa, 
etulinja saisi olla hieman rauhallisempi. | AVO | EH | 
883 HANLAIT WILD AT HEART FIN33697/06
i. Kastanjan Grand Slam e. Hanlait Primrose-Piitu
om. Suvi Lehtokannel-Puumala, Hapuoja.
Hyvät mittasuhteet, hyvä ilme ja maski, voimakas nenä-
poimu, toivoisin sille hieman enemmän kallo-osaa, hyvä 
kaula, eturinta voisi olla voimakkaampi ja raajaluusto 
hieman vahvempi, hyvä ylälinja ja häntäkieppi, riittävästi 
kulmautunut takaosa, hyvä kinnerkulma, liikkuu tasapai-
noisesti. | NUO | EH |
884 HANLAIT WIN ROSE FIN33698/06
i. Kastanjan Grand Slam e. Hanlait Primrose-Piitu
om. Outi ja Jarmo Seppälä, Kannonkoski.
Kaunis ilmeinen pää, hyvät rypyt ja maski, täyteläinen 
etuosa, hyvät raajat käpälät ja ylälinja, täyteläinen runko 
ja hyvä häntäkieppi, hyvä kinnerkulma, hyvä rullaava lii-
kunta. | AVO | ERI |AVK3 |
885 HANLAIT XL CHELINA FIN48628/06
i. Kastanjan Grand Slam e. Hanlait Primrose-Piitu
om. Pekka & Riitta Liusvaara, Pori.
Hyvä pään sivuprofiili, hyvä maski ja rypyt, voimakas ne-
näryppy, hyvä kauka, täyteläinen etuosa samoin runko, 
riittävä raajaluusto, hyvä häntäkieppi, liikkuu hyvällä as-
keleella, hieman niukka polvikulma. | AVO | ERI | AVK4 |
886 JYMYJÄÄRÄN ANSALANKA FIN19883/07
i. Solna’s Veni Vidi Vici e. Liisalon Mollamaija
om. Katja Saloranta, Ylöjärvi.
Hyvä pää ja ilme, hyvä maski ja rypyt, kaunis kaula, hy-
vin muotoutunut etuosa, kaunis runko ja ylälinja, hyvä 
häntäkieppi, erinomaisesti kulmautunut takaosa, liikkuu 
hyvällä rullaavalla askeleella.
| AVO | ERI | AVK1 | PN2 | VASERT |
887 SESE-ON HAAVEUNI FIN25800/07
i. Tuulivei Elegie e. Nasalooen Regiina
om. Anita Kiminki, Hamula.
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme rypyt ja maski, hie-
man voimakas nenäpoimu, hyvä kaula etuosa ja raajat, 
erinomainen runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu 
hyvällä askeleella, köyristää? lanneosaa ajoittain liik-
keessä. | AVO | ERI | AVK2 | PN3 |

KASVATTAJALUOKKA
888 Kennel SESE-ON om. Anita Kiminki, Hamula
[872, 879, 881, 887].
Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä, hyvät maskit 
ja rypyt, hyvät kaulat etuosat ja raajat, täyteläiset rungot, 
hyvinkulmautuneet takaosat, ryhmä liikkuu hyvällä aske-
leella. | KASV | KP |

KOTKA KV 13.6.2009
tuomari Juho Kares, Suomi

JUNIORILUOKKA, urokset 
864 PATE FIN28498/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Viivi
om. Marja Myyry, Kotka.
Kookas reipas erinomaisen värinen komea uros, hyvä 
purenta ja pää, vahva rintakehä, turhan pitkä lanne, hän-
tä saisi olla hieman ylemmäs kiinnittynyt ja sen pitäisi 
olla hieman tiiviimmin kiertynyt, liikkuu sujuvasti mutta 
tänään turhan löysässä kunnossa. | JUN | H |
865 TANGETOPPEN’S VALENTINO N22233/08
i. Tangetoppen’s Obelix e. Tangetoppen’s Lovely Lilly
om. Loken BE c/o Tuija Verho, Espoo.
Mittasuhteiltaan ja kooltaan aivan erinomaisen tyypikäs 
uros, hyvä kuono-osa, silmät saisivat olla suuremmat 
ja pyöreämmät, hyvä väri, lupaava etuosa vielä hieman 
löysä,oikea luusto, hyvä rintakehä, tiivis lanne, hyvä ta-
kaosa, liikkuu hyvin, oikea rullaus, komea ryhti, turkki ei 
tänään hyvässä kunnossa, kauniisti esitetty.
| JUN | ERI | JUK1 | PU4 |
866 VILWAY’S RAINBOW DUDE FIN48484/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Vilway’s Perfume Di Pixy 
om. Sisko Vainikka, Hamina.
Tiivis komea lupaava juniori joka esiintyy hienosti, lupaa-
va pää, kauniit silmät, hieman etuasentoiset lavat, hyvä 
kaula, sopiva luusto, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, 
hyvä takaosa ja häntä, toivottavasti väri tästä hieman 
puhdistuu, hyvät liikkeet. | JUN | ERI | JUK2 |

NUORTENLUOKKA, urokset 
867 PUGGENS QUNG QARL FIN28987/08 
[S66473/2007]
i. Siivas Fabulous Forever e. Puggens Katrin Kanonfin 
om. Leila Mytty, Orimattila.
Komea ryhdikäs hyvänkokoinen maskuliininen uros, hyvä 
kuono-osa, kaunis rypytys, silmät voisivat olla hieman 
suuremmat, hyvä luusto ja rintakehä, oikea häntä ja ta-
kaosa, oikea rullaus, ryhdikkäät liikkeet, komea kokonai-
suus. | NUO | ERI | NUK1 | PU3 | VASERT |
868 XERIEX’S LEGEND OF WHILE FIN52333/07
i. Vilway’s Legend Of Love e. Allway’s Why Winona om. 
Tuula & Sini Rantanen, Espoo.
Tyylikäs komea uros joka liikkuu kauniisti, hyvä puren-
ta ja kuono-osa, erinomainen tiivis hyvä etuosa, sopiva 
luusto ja rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä häntä ja 
takaosa, liikkuu kauniisti ja kantaa liikkeessä itsensä hy-
vin, ihanat silmät. | NUO | ERI | NUK2 |

AVOINLUOKKA, urokset 
869 ALAUNT CARLIN WAU’DE VILLE FIN49882/05
i. Köntöskerti-Lopakodo Robin e. Edit Black
om. Leena Porkka ja Jussi Peltola, Valkeala.
Hieman kookkaampi maskuliininen reipas uros, mas-
kuliininen uroksen pää, riittävän kokoiset silmät, hyvä 
etuosa, aavistuksen tuhti, hieman pitkä lanne, hyvä hän-
tä ja takaosa, seisoo edestä hieman ”itälänsi”, liikkuu 
reippaasti mutta saa tänään olla tiiviimmässä kunnossa.
| AVO | EH | AVK2 |
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870 VILWAY’S MAKE MY DAY FIN30167/04
i. Seloy dr. Zivago e. Vilway’s Hypnotic Poison
om. Erja Lairi, Lappeenranta.
Hyvänkokoinen maskuliininen turhan pitkärunkoinen 
uros, maskuliininen pää, kauniit silmät, turhan raskaat 
lavat ja etuosa saisi olla tiiviimpi, vahva rintakehä, hie-
man pitkä lanne, hyvä häntä ja takaosa, ylälinja liikkees-
sä voisi olla parempi, karvanlaatu voisi olla kauttaaltaan 
hieman karkeampi. | AVO | H |
871 XERIEX’S ELECTRIC MANUSS FIN19175/07
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Vilway’s Miss Maybelline 
om. Leila Mytty ja Riikka Laaksonen, Orimattila.
Maskuliininen erinomaisen värinen ryhdikäs komea uros, 
hyvä purenta ja kuono, turhan korostunut nenävekki, hy-
vänkokoiset turhan vaaleat silmät, hyvä kaula luusto ja 
rintakehä, erinomainen takaosa ja häntä, liikkuu mallik-
kaasti. | AVO | ERI | AVK1 | PU1 | VSP |SER | FIMVA | CACIB |

VALIOLUOKKA, urokset 
872 PUGEMON AUSTIN POWERS FIN11604/06
i. Röllimaijan Ludvig-Theo e. Nensi
om. Juha-Pekka Mäntynen, Kuusankoski.
Maskuliininen komea aavistuksen pitkä reippaasti liikku-
va uros, hyvä kuono, riittävä kallo, silmät voisivat olla 
hieman suuremmat, suorahko etuosa, hyvä luusto, oikea 
rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen häntä, hyvä 
takaosa, sujuvat reippaat liikkeet. | VAL | ERI |VAK3 |
873 VILWAY’S PART TIME LOVER FIN30170/06
i. Vilway’s Make My Day e. Vilway’s Lady Di Wannabe
om. Päivi Vana, Mikkeli.
Maskuliininen komea uros, hyvä kuono ja purenta, silmät 
voisivat olla hivenen suuremmat, hieman etuasentoiset 
lavat, hyvä kaula ja luusto, riittävän kiertynyt häntä, hyvä 
takaosa, liikkuu reippaasti mutta ylälinja liikkeessä saisi 
tänään olla vakaampi. | VAL | ERI | VAK2 | 
874 VILWAY’S QUICKSTEP DANDY FIN31357/07
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Natale A Roma
om. Petri & Maija Suuronen, Lahti.
Maskuliininen mittasuhteiltaan erinomainen komea uros, 
ilmeikäs uroksen pää, kauniit silmät, hyvä kaula, hieman 
pehmeät ranteet, hyvä luusto ja rintakehä, hyvä häntä ja 
takaosa, ryhdikkäät liikkeet, edestä hieman löysä, kau-
nis väri. | VAL | ERI | VAK1 | PU2 | VARACA |
875 JOU-HAUN JUSTINA FIN28494/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Viivi
om. Jouni Heikkilä, Kotka.
Erinomaisen kokoinen feminiininen narttu, feminiininen 
pää, kauniit silmät, hyvä kaula, hieman etuasentoiset la-
vat, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, häntä voisi olla 
hieman tiiviimpi, tasapainoisesti kulmautunut takaosa, 
hyvä väri, liikkuu hyvin. | JUN | ERI | JUK2 |

JUNIORILUOKKA, nartut
876 TANGETOPPEN’S UNBREAKABL’ NEWS FIN60904/08
i. Tangetoppen’s Gentleman e. Didiel Andes Yanquetruz 
La Guerrera om. Tuija Verho, Espoo.
Erinomaisen kokoinen mittasuhteiltaan ja väriltään upea 
narttu, feminiininen kaunis pää, ihanat suuret oikeat sil-
mät joissa oikea pilke, kauniit korvat, hyvä kaula, tähän 
kokoon juuri täydellinen luusto, erinomainen rintakehä, 
tiivis lanne, kaunis häntä, erinomainen takaosa, onnek-
si tästä kaunottaresta löytyy jotain moitittavaa, hieman 
avoin karvapeite, ihana narttu.
| JUN | ERI | JUK1 | PN1 | ROP | SERT |  

877 VILWAY’S RAMBLING ROSE FIN48480/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Vilway’s Perfume Di Pixy 
om. Maarit Pitkänen ja Timo Siekkinen, Hamina.
Feminiininen reipas turhan pitkä narttu, feminiinisen 
kaunis pää, kauniit suuret silmät jotka riittävä tummat, 
hyvä kaula, etuosa tarvitsee vielä aikaa, hyvä rintakehä 
ja luusto, liian pitkä lanne häiritsee, hyvä häntä ja taka-
osa, liikkuu hyvin, väri saa puhdistua. | JUN | EH | JUK3 |

NUORTENLUOKKA, nartut
878 SUMMERSWEET POWER PUFF GIRL FIN20657/08 
[EST03813/07] i. Zuma’s Leonardo Da Vinci
e. Keiko Lionheart om. Tuija Verho, Espoo.
Feminiininen reipas kauniisti liikkuva laadukas narttu, 
erinomainen kuono-osa ja purenta, riittävä kallo, hyvä 
kaula, riittävä luusto  ja hyvä rintakehä, aavistuksen pitkä 
lanne, häntä voisi olla hivenen korkeammalle kiinnittynyt 
mutta kaunis tiukka saparo, liikkuu hyvin, hyvä väri.
| NUO | ERI | NUK1 | PN4 | VASERT | VARACA |
879 XERIEX’S LEGEND OF WINONA FIN52335/07
i. Vilway’s Legend Of Love e. Allway’s Why Winona
om. Leila Mytty, Orimattila.
Feminiininen reipas aavistuksen pitkä narttu, kaunis nar-
tun pää, hyvät silmät, hyvä kaula, riittävä luusto, hyvä 
rintakehä, aavistuksen pitkä lanne, hyvin kiertynyt hän-
tä, sujuvat liikkeet, selkä elää hieman liiaksi tänään liik-
keessä. |NUO ERI | NUK2|

AVOINLUOKKA, nartut
880 VILWAY’S PERFUME DI PIXY FIN30174/06
i. Vilway´s Make My Day e. Vilway´s Lady Di Wannabe 
om. Erja Lairi, Lappeenranta.
Feminiininen hyvänkokoinen narttu joka saisi tänään olla 
hieman tiiviimmässä kunnossa, alaleuka saisi olla hive-
nen kaareentuneempi, muuten hyvä ilme ja silmät, hyvä 
kaula, hieman löysä etuosa, sopiva luusto, hyvä rintake-
hä, hieman pitkä lanne, hyvä häntä, sujuvat liikkeet mut-
ta voisi olla edestä ja ylälinjaltaan tiiviimpi, hyvin esitetty. 
| AVO | EH | 

VALIOLUOKKA, nartut
881 VILWAY’S QUADRILLE APRIL FIN31358/07
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Natale A Roma
om. Petri & Maija Suuronen, Lahti.
[valioksi aptuksessa 25] Feminiininen hyvän kokoinen, 
tänään hieman löysässä kunnossa oleva narttu, femi-
niininen ilmeikäs pää, kauniit silmät, hyvät korvat, hyvä 
kaula, vahva rintakehä, häntä voisi olla tiukempi ja pa-
remmin kiristynyt, hyvä väri, liikkuu reippaasti mutta ylä-
linja tänään notkuu. | VAL | ERI | VAK4 |
882 KEIKO’S LIONHEART FIN35744/08 [EST03812/07]
i. Zhofrey Fantasticheskiy Malchik e. Cyrcle Talulah 
Harper’s Daughter In Bast om. Tuija Verho &
Marika Laarina, Espoo.
Mittasuhteiltaan täydellinen tiivis kaunis narttu, feminii-
ninen pää, hyvä kaula, hieman lyhyt suora olkavarsi, hyvä 
rintakehä, erinomainen tiivis lyhyt lanne, hyvä häntä ja 
takaosa, hyvä väri, tyypikkäät liikkeet, edestä voisi olla 
hieman tiiviimpi. | VAL | ERI | VAK1 | PN3 | CACIB |
883 JOU-HAUN VIIVI FIN21440/03
i. Troppola Quantana Mera e. Alaunt Carlin Gaunis-Veera 
om. Jouni Heikkilä, Kotka.
Viehättävä erinomaisen kokoinen feminiininen kaunis 
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narttu, hyvä purenta, kauniit silmät, hyvä kaula, riittävä 
luusto, hyvä rinta?, hieman pitkä lanne, oikea rullaus, 
määrätietoiset liikkeet, hyvä häntä ja väri.
| VAL | ERI | VAK2 |
884 VILWAY’S LADY DI WANNABE FIN10681/04
i. Moloss Chopard Heaven e. Vilway’s Di Daffodil
om. Päivi Vana, Mikkeli.
Hyvänkokoinen feminiini reippaasti liikkuva narttu, kau-
niit suuret silmät jotka riittävän tummat, hyvä rintakehä, 
sopiva luusto, aavistuksen pitkä lanne, hyvä häntä ja ta-
kaosa, sujuvat reippaat liikkeet, hyvä väri.
| VAL | ERI | VAK3 |

VETERAANILUOKKA, nartut
885 KASTANJAN TULIP TATTOO FIN12884/01
i. Numer Sasquehanna e. Kastanjan Lavender Lori
om. Sini & Tuula Rantanen, Espoo.
Mielettömässä kunnossa oleva vieläkin fantastisesti liik-
kuva kaunis silmäinen veteraani kuningatar joka on kun-
niaksi omistajalleen ja rodulle, feminiininen kokonaisuus 
joka liikkuu vieläkin hyvin.
| VET | ERI | VEK1 | PN2 | VET-ROP |
886 VILWAY’S GAYDY GO-GO GIRL FIN17208/01
i. Tidselbakken’s Black Oliver e. Vilway’s Event of Decade 
om. Päivi Vana, Mikkeli.
Ihastuttava kauniinkokoinen ja tyyppinen hyvässä kun-
nossa oleva vieläkin hienosti liikkuva veteraani, ihanat 
silmät, hyvät korvat, oikea luusto ja rintakehä, liikkuu 
ryhdikkäästi. | VET | ERI | VEK2 |

KASVATTAJALUOKKA
3027 Kennel VILWAY’S
om. Risto Nieminen, Mikkeli
[873, 874, 881, 884].
Tyypikkäitä, kaunispäisiä, hyvin liikkuvia korkeatasoisia 
koiria, kasvattaja on onnistunut hyvin työssään laaduk-
kaiden hienojen koirien kasvattajana, paljon onnea taita-
valle kasvattajalle. | KASV1 | KP |

ROVANIEMI KV 21.6.2009
tuomari Zidy Munsterhielm-Ehnberg, 

Suomi

PENTULUOKKA 
1898 NASTANAKIN IIDDA FIN55737/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Nastanakin Davdna om. 
Johanna & Jan Putaansuu, Saarenkylä.
Erinomainen tyyppi 8kk, Pää voisi olla hieman suurem-
pi, kauniit korvat, hyvät silmät, hyvät rypyt, hyvät sierai-
met, erinomainen purenta, hieman leveasentoiset lavat, 
hieman lyhyt rintalasta?, hyvä runko, hyvä häntä, hyvät 
kulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin, erinomainen karva, 
hieman pulskassa kunnossa. | PEN | KP | ROP |

JUNIORILUOKKA, urokset 
1899 EHFI I AM FROM THE FUTURE FI14094/09 
[N11849/08] i. Pugwood’s Oiccoli Espresso
e. Ehfi Fairytale Love Story om. Merja Lääveri-Kentta & 
Reijo Kentta, Kajaani
Erinomainen tyyppi ja koko, erinomaiset mittasuhteet, 
upea pää, hyvät korvat ja silmät, hyvä purenta, hyvä ylä-
linja, erinomainen rintakehä, hyvät raajat, erinomainen 
häntä, hyvä karva, liikkuu ryhdikkäästi.
| JUN | ER | JUK1 | PU1 | VSP | SERT |
1900 NASTANAKIN HARAL FIN39724/08
i. Nastanakin Filpa e. Troppola Flower By Kenzo om. ?
Erittäin hyvä tyyppi, turhan pitkä, erinomainen pää, kau-
niit korvat, hyvät silmät, turhan paksu nenäryppy, hyvä 
purenta, hyvä rintakehä, hyvä takaosa ja häntä, hieman 
löysät varpaat, erinomainen karva, hyvät liikkeet.
| JUN | EH | JUK3 |
1901 PUGBULLY SOUL MAN FI13177/09 [N14961/08] 
i. Aisle’s Black Apache Warrior e. Pugbully Hippy Hippy 
Shake om. Johanna & Jan Putaansuu, Saarenkylä.
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, hyvät korvat ja silmät, 
hyvä purenta, hieman etuasentoiset lavat muuten hyvät 
kulmaukset, hyvä rintakehä, erinomainen häntä, hyvä 
karva, hyvät liikkeet. | JUN ERI | JUK2 | PU3 | VASERT |

AVOINLUOKKA, urokset 
1902 NASTANAKIN BEAHKKA FIN43478/04
i. Liisalon Osake e. Nappilan Q-Rankukka
om. Pirkko-Liisa Laurila, Oulu.
Erinomaisen hyvä tyyppi, hieman pitkä, vahva pää, hyvät 
korvat, erinomaiset silmät, hyvä nenärypyt, hyvä puren-
ta, erinomainen runko, hyvät kulmaukset, häntä voisi 
olla paremmin rullassa, hyvät sivuliikkeet, hieman leveä 
edestä, erinomainen karva. | AVO | ERI | AVK1 | PU4 |
 

VALIOLUOKKA, urokset 
1903 AKHILLEUS FIN35704/06
i. Donnymoor Jealous-Guy e. Marnellin Lumikki
om. Merja Lääveri-Kentta & Reijo Kentta, Kajaani.
Reippaasti liikkuva kaunis uros jolla kaunis pää, erin-
omaiset korvat, kauniit silmät, hyvä purenta, hyvä runko, 
hieman pulskassa kunnossa, hyvät kulmaukset, hyvä 
häntä, erinomainen karva.
| VAL | ERI | VAK1 | PU2 | CACIB |
1904 MARMAZET ZOLOTOY OSTAP RKF2042207
i. Double D Cindblu’s Masterpiece e. Marmazet Katya-
Katenka-Katysha om. Irina & Maria Lukashina, Russian 
Federation.
Erittäin hyvä tyyppi, joka tänään esiintyy turhan raskaassa 
kunnossa ja jolla onturhan paljon ryppyjä rungossa?,hyvä 
pää, kauniit silmät, turhan voimakas nenäryppy, turhan 
paljon kaularyppyjä, hieman epätasainen purenta, hyvät 
lavat, hieman suora olkavarsi, hyvä rintakehä, erinomai-
nen kaula, hyvä karva. | VAL | EH | VAK2 |
 

JUNIORILUOKKA, nartut
1905 NASTANAKIN HILDA FIN39728/08
i. Nastanakin Filpa e. Troppola Flower By Kenzo om.?
Erinomainen nuori reipas narttu jolla kaunis pää, kauniit 
korvat, hyvät silmät, hyvä nenäryppy, erinomainen puren-
ta, hyvät kulmaukset, hyvä rintakehä, hyvä takaosa, erin-
omainen häntä, erinomainen kunto, lihaksikas, kaunis 
karva. | JUN | ERI | JUK1 | PN1 | ROP | SERT |
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AVOINLUOKKA, nartut
1906 ALLWAY’S JÄGERMEISTER FIN29276/07
i. Vilway’s Legend ff Love e. Allway’s Wilona
om. Satu Utriainen, Kytökoski. Poissa
1907 NASTANAKIN DAVDNA FIN16392/06
i. Nastanakin Beahkka e. Fin-Anssin Dubletti
om. Tanja Haurinen, Oulu.
Erinomainen tyyppi, hieman kapea pää, erinomaiset kor-
vat ja silmät, erinomainen purenta, hyvä etuosa, liian 
lyhyt rintalasta, hyvä rintakehä, hyvä takaosa ja häntä, 
liikkuu reippaasti, hyvä karva. | AVO | EH | AVK3 |
1908 NASTANAKIN DELLE FIN16393/06
i. Nastanakin Beahkka e. Fin-Anssin Dubletti
om. Irmeli Kauppinen, Rovaniemi.
Erittäin hyvä tyyppi, kaunis pää, hyvät korvat ja silmät, 
erinomainen nenäryppy, hyvä purenta, hieman pyöreä 
rintakehä, hyvä rintalasta, hyvä takaosa ja häntä, sivuliik-
keet hyvät mutta turhan maa-ahtaat takaa, erinomainen 
karva, olisi enemmän edukseen vähemmällä painolla.
| AVO | EH | AVK4 |
1909 NASTANAKIN ELIISSA FIN32869/06
i. Acterhalen Zwarte Ebbehout e. Nastanakin Buohtta 
om. Jaana Piipponen ja Johanna & Jan Putaansuu, Pan-
kakoski.
Erittäin hyvä tyyppi jonka luonne saisi olla avonaisempi, 
hyvä pää korvat, erinomaiset silmät, erinomainen puren-
ta, hyvä rintakehä myös hyvä takaosa, turhan avonainen 
häntä, erinomainen karva. | AVO | ERI | AVK2 | PN4 |
1910 NASTANAKIN FAVRU FIN25289/07
i. Hunsrueck’s Muddy Waters e. Nastanakin Buohtta
om. Johanna & Jan Putaansuu, Saarenkylä.
Erinomainen pää, kauniit korvat ja silmät, erinomaiset 
rypyt, hyvä purenta, erinomainen rakenne, erinomaiset 
raajat ja häntä, hyvät liikkeet, erinomainen karva.
| AVO | ERI | AVK1 |PN2 | VASERT | CACIB |

VALIOLUOKKA, nartut
1911 MARMAZET FSB RKF1619194
i.? e.? om.?
Erittäin hyvä tyyppi, hieman matalaraajainen, kaunis pää 
ja korvat, hyvät silmät, hyvät nenärypyt, hieman epäta-
sainen purenta, raskas hengitys, hyvä runko ja häntä, 
liikkuu hyvin, hyvä karva. | VAL | EH | VAK1 |
1912 NASTANAKIN BUOHTTA FIN43481/04
i. Liisalon Osake e. Nappilan Q-Rankukka om. kasv.& Jaa-
na Piipponen, Pankakoski.
Erinomainen kaunis pää, erinomaiset korvat ja silmät, 
riittävästi ryppyjä, hyvä purenta, erinomainen runko ja 
mittasuhteet, hyvät kulmaukset, hyvä häntä ja karva, 
erinomaiset liikkeet. | VAL | ERI | VAK1 | PN3 | VARACA |

KASVATTAJALUOKKA
Kennel NASTANAKIN [1902, 1907, 1910, 1902]
om. Johanna & Jan Putaansuu, Saarenkylä.
3 yhdistelmää, hyvin saman näköisiä ja tasaisia kauniita 
mopseja jolla hyvät päät ja rungot ja terveet liikkeet.
| KASV1 | KP | 

TUUSULA  4.7.2009
tuomari Tuula Seppälä, Suomi

PENTULUOKKA 
2729 DENSBORD MOMENT OF STAR FIN12056/09
i. Vilway’s Legend of Love e. Gleizz all you loving
om. Mia Kohonen ja Olga Denissova, Kellokoski.
Erinomainen tyyppi ja koko, lähes neliömäinen runko, 
erinomainen pää ja ilme, kauniit tummat silmät, hyvä 
purenta, voimakas alaleuka, kolmiokorvat, hieman suora 
olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin rullaten 
ja tehokkaasti, erittäin lupaava. | PEN2 |
2730 XERIEX’S SEVENTH SOUND FIN57912/08
i. Vilway’s Legend of Love e. Xeriex’s Evening Melody
om. Leila Mytty, Orimattila.
Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen tyylikäs narttu-
pentu, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, voimakas alaleu-
ka, erinomainen kaula ja ylälinja, voimakas runko, hyvä 
hännäkiinnitys, liikkuu pitkällä askeleella rullaten.
| PEN | KP | ROP |

JUNIORILUOKKA, urokset 
2731 TANGETOPPEN’S VALENTINO N22233/08
i. Tangetoppen’s Obelix e. Tangetoppen’s Lovely Lilly
om. Loken BE c/o Tuija Verho, Espoo.
Eriomaista tyyppiä oleva voimakasrunkoinen neliömäi-
nen uros, kaunis pää, tummat pienet silmät, erinomaiset 
kolmiokorvat, hyvä nenävekki ja purenta, kuono saisi olla 
täyteläisempi, voimakas kaula, erinomainen runko, vah-
va luusto, liikkuu hyvällä askeleella, leveästi edessä ja 
erinomaisesti rullaten, esiintyy erinomaisesti.
| JUN | ERI | JUK1 | PU1 | ROP | SERT |

NUORTENLUOKKA, urokset 
2732 PUGGENS QUNG QARL FIN28987/08 [S66473/2007]
i. Siivas Fabulous Forever e. Puggens Katrin Kanonfin 
om. Leila Mytty, Orimattila.
Erinomaista tyyppiä oleva voimakas lähes neliömäinen 
uros, maskuliininen pää jossa voimakkaat rypyt, kauniit 
tummat silmät, hyvä purenta, hyvin kaarentuva niska, liik-
kuu hyvällä askeleella, hyvä rungon tilavuus, vahva ruus-
to, hyvä häntä, liikkuu tehokkaasti ja takaa hyvin rullaten, 
esiintyy rytmikkäästi. | NUO | ERI | NUK2 | PU3 |
2733 XERIEX’S LEGEND OF WHILE FIN52333/07
i. Vilway’s Legend Of Love e. Allway’s Why Winona
om. Tuula & Sini Rantanen, Espoo.
Erinomaista tyypiä oleva keskivahva uros joka on hieman 
korkeuttaan pidempi, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, 
voimakas alaleuka, hyvä niska ja ylälinja, hyvä häntäkiep-
pi, liikkuu sujuvasti ja hyvin rullaten, esiintyy ryhdikkääs-
ti. | NUO | ERI | NUK1 | PU2 | VASERT |
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AVOINLUOKKA, urokset 
2734 JITTERPUG BLACK BEBOP FIN37953/05
i. Kaa-Kaarin Keemo Nerigo e. Sinimetsän Eleganse
om. Päivi & Harri Honkanen, Espoo. Poissa.
2735 JITTERPUG DINO DANELLI FIN29288/07
i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav e. Sinimetsän Eleganse 
om. Päivi & Harri Honkanen, Espoo. Poissa.
2736 SNOREWOOD NORTHERN STAR FIN19782/08 
i. Snorewood Lucky Star e. Snorewood Ginger Dreams 
om.Tuula & Vesa Ahlström, Espoo.
Erinomaista tyyppiä oleva keskivahva lähes neliömäinen 
uros, urosmainen pää ja ilme, kauniit tummat silmät, 
hyvä nenävekki sekä purenta, voimakas kaula, voimakas 
runko, pyöristää hieman selkäänsä, hieman matala hän-
nänkiinnitys, liikkuu hyvin rullaten, esiintyy hyvin.
| AVO | ERI|AVK1 | PU4 |

JUNIORILUOKKA, nartut
2737 ISABIS FLOSSY FLAX FIN20415/08
i. Notting Hill Massimiliano e. Millimarin Ynni-Ylivoima 
om. Marjatta ja Kristiina Silander, Helsinki. Poissa.
2738 MERENRANNAN TIRLITTAN FIN34916/08
i. Liisalon Osake e. Merenrannan Pikku-Prinsessa
om. Leena Öhman, Helsinki.
Erinomaista tyyppiä oleva hieman korkeuttaa pidempi 
narttu, Hyvä pää ja ilme, kauniit tummat silmät, hyvä 
purenta, kolmiokorvat, hyvä kaula ja ylälinja, rungon vah-
vuus hyvä, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntäkiep-
pi, liikkuu ja esiintyy hyvin. | JUN | ERI | JUK2 | PN4 |
2739 MERENRANNAN TUHKIMO FIN34917/08
i. Liisalon Osake e. Merenrannan Pikku-Prinsessa om. ?
Erittäin hyvätyyppinen ja kokoinen juniorinarttu jolla saisi 
olla vahvempi luusto, hyvä pää, kaunis ilme, suuret tum-
mat silmät, tyylikäs kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla 
voimakkaampi, voimakas runko, tasapainoiset kulmauk-
set ja sujuvat lliikkeet, hyvä häntäkieppi, väri saisi olla 
puhtaampi, esiintyy hyvin. | JUN | EH | JUK3 |
2740 TANGETOPPEN’S UNBREAKABL’ NEWS FIN60904/08
i. Tangetoppen’s Gentleman e. Didiel Andes Yanquetruz 
La Guerrera om. Tuija Verho, Espoo.
Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen juniorinarttu, ihas-
tuttava koko, kaunis pää ja ilme, tumma nenävekki olisi 
eduksi, kauniit silmät, erinomaiset kolmiokorvat,hyvä 
eturinta ja rintakehä, hyvä häntäkieppi, liikkuu hyvällä 
askeleella mutta leveästi edestä, esiintyy erinomaisesti. 
| JUN | ERI | JUK1 | PN1 | VSP | SERT | 

NUORTENLUOKKA, nartut
2741 JOU-HAUN JUSTINA FIN28494/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Viivi
om. Jouni Heikkilä, Kotka.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu joka lähes neliömäinen, 
kaunis pää ja ilme, suuret tummat silmät, hyvä nenävek-
ki, isot kolmiokorvat, hyvä purenta, voimakas kaula, hyvä 
eturinta ja rintakehä, keskivahva luusto, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikku hyvin, häntä saisi olla tiiviimmällä kie-
pillä, esiintyy hyvin. | NUO | ERI | NUK1 | PN2 | VASERT |
2742 ROSEDALE BEAUTY SECRET FIN58629/07
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Sinimetsän Glamour
om. Anne Rautiainen, Vantaa.
Erittäin hyvätyyppinen keskivahva narttu, hyvä koko, kau-
nis pää ja ilme, tummat silmät, hyvä nenävekki sekä pu-
renta, tyylikäs kaula, köyristää hieman selkäänsä, hyvä 

runko, tasapainoiset kulmaukset, häntä saisi olla tiiviim-
mällä kiepillä ja väri kauttaaltaan puhtaampi.
| NUO | EH | NUK2 | 

AVOINLUOKKA, nartut
2743 JITTERPUG DAISY DEE FIN29283/07
i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav e. Sinimetsän Eleganse
om. Päivi & Harri Honkanen, Espoo.
Erittäin hyväntyyppinen hyvänkokoinen korkeuttaan pi-
dempi narttu, kaunis pää ja ilme, suuret tummat silmät, 
isot kolmiokorvat, hyvä niska, voimakas runko, niukasti 
kulmautunut edestä, köyristää hieman selkäänsä, häntä-
kieppi saisi olla tiukempi, liikkuu leveästi edestä muuten 
hyvin, esiintyy ja esitetään erinomaisesti.
| AVO | EH | PN3 |
2744 ROSEDALE APRICOT TWIST FIN47710/06
i. Vilway’s Legend of Love e. Sinimetsän Glamour
om. Anne Rautiainen, Vantaa.
Erinomaista tyyppiä oleva keskivahva lähes neliömäinen 
narttu, ilmeikäs pää jossa suuret tummat silmät, hyvä 
purenta, niukasti kulmutunut edestä takaa paremmin, 
hyvä häntäkieppi, liikkuu sujuvasti voimakkaasti rullaten, 
esiintyy hyvin. | AVO | ERI | AVK1 | PN3 |
2745 SINIMETSÄN JOPAS JOTAIN FIN22358/07
i. Kaa-Kaarin Keemo Nerigo e. Sinimetsän Bingo-Jatta 
om. Sirkku Slip, Vantaa.
Erittäin hyväntyyppinen, hyvänkokoinen neliömäinen, 
narttu kaunis pää ja ilme, tummat suuret silmät, kol-
miokorvat, hyvä purenta, löysät kyynärpäät mikä näkyy 
varsinkin liikkeessä, liikkuu hyvällä askeleella rullaten, 
häntäkieppi saisi olla tiiviimpi, esiintyy hyvin, erinomai-
sen musta väri. | AVO | EH | AVK2 |

KEMI KR 11.7.2009
tuomari Pirjo Aaltonen, Suomi

PENTULUOKKA 
518 DUOVAS CHRISTMAS ANGEL S11181/2009
i. Essex Pug De Sametu e. Minitiger’s Saba Tiger om. ?
Ikäisekseen hyvin kehittynyt hyväluustoinen narttupentu, 
hyvä narttumainen pää jossa riittävät rypyt, hyvä maski, 
kauniit tummat silmät, hyvä ylälinja, hyvä häntäkieppi, 
sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä runko, liikkuu hyvin. 
| PEN | KP |
519 PUGEMON ENDLESS LOVE FIN58007/08
i. Kastanjan Anagallis e. Nensi om. ?
Mittasuhteiltaan kaunis neliömäinen ikäisekseen hyvin 
kehittynyt narttu pentu, ryhdikäs, kaunisilmeinen nartun 
pää, hyvät rypyt ja maski, hieman suuret korvat, hyvin 
asettunut kiertynyt häntä, hyvä runko sopivasti kulmautu-
neet raajat, liikkuu korkealla etuaskeleella muuten hyvin. 
| PEN | KP | ROP |
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NUORTENLUOKKA, urokset 
520 BLÅ MANDAG’S GO FOR GOLD GUNVALD S12179/2009
i. Donaldson’s Jeremy e. Blå Mandag’s Raske Rigmor 
Råskinn om. ?
Tiivis hyvä runkoinen ja luustoinen nuori uros joka voisi 
olla lanne-osaltaa hieman lyhyempi, kaunis uroksen pää, 
hyvä leveä alaleuka, erittäin hyvä runko, hyvin kulmau-
tuneet raajat, hyvin asettunut ja kiertynyt häntä, liikkuu 
tyypillisesti rullaten takaa hyvin edestä.
| JUN | ERI | JUK1 | PU3 |

JUNIORILUOKKA, urokset 
521 GLIECHEL “FROM CHINOUK’S PARADISE” 
S24590/2008
i. Brittyard’s Punch e. Baya From Chinouk’s Paradise om. ?
Erittäin kaunis tiivis vahvarunkoinen ryhdikäs uros jolla 
hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeinen pää, hyvä maski, 
riittävät rypyt, hyvin asettunut häntä jossa hyvä kieppi, 
hyvä ylälinja, riittävästi kulmautuneet raajat, huono turk-
ki – juuri vaihtumassa, liikkuu hyvin rullaten takaa sekä 
edestä. | NUO | ERI | NUK1 |PU1 | ROP | SERT | 
522 NASTANAKIN GABBE  FIN11242/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e Nastanakin Eliissa
om. Outi & Arto Soukka, Oulu. Poissa.

AVOINLUOKKA, urokset 
523 ALFAROMEO FIN18359/07
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Marjorie om. ?
Mittasuhteiltaan kaunis tiivis lyhytrunkoinen uros, tyypil-
linen vahva uroksen pää, sieraimet voisi olla avonaisem-
mat, hyvät silmät, hieman raskaat korvat, hyvä runko, 
riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä hännänkiinnitys, yk-
sinkertainen häntäkieppi, takaliike saisi olla rullaavampi, 
edestä liikkuu hieman löysästi, hengittää raskaasti kuu-
massa ilmassa. | AVO | EH | AVK2 |
524 NIRSANS SVARTE PETTER S30222/2007
i. Puggens Inge Svart e. Pugsies June Park
om. Annalena Nilsson, Luleå.
Tilavarunkoinen lanneosaltaan hieman pitkä uros joka 
esiintyy ryhdikkäästi, hyvä vahva uroksen pää jossa sopi-
vasti ryppyjä, hyvä tilava runko, hyvä häntäkieppi, liikkuu 
takaa tyypillisesti rullaten.
| AVO ERI | AVK1 | PU2 | VASERT |

JUNIORILUOKKA, nartut
525 NASTANAKIN HILDA FIN39728/08
i.Nastanakin Filpa e. Troppola Flower By Kenzo om.?
Ryhdikäs lanneosaltaan hieman pitkä nuori narttu jolla 
turhan nokinen väritys, hyvät pään mittasuhteet mutta 
pää saa kehittyä, hyvä maski ja rypyt, suuret korvat, oi-
kein asettunut yksinkertainen häntäkieppi, takaliike saisi 
olla rullaavampi, liikkuu hyvin edestä. | JUN EH | JUK1 | 

AVOINLUOKKA, nartut
526 NASTANAKIN DAVDNA FIN16392/06
i. Nastanakin Beahkka e. Fin-Anssin Dubletti
om. Tanja Haurinen, Oulu.
Lanneosaltaan hieman pitkä narttu joka voisi olla kaut-
taaltaan tiiviimpi ja rungoltaan voimakkaampi, narttumai-
nen pää, niukat rypyt, hyvät silmät, hyvin kulmautuneet 
raajat, hyvin asettunut häntä jossa yksinkertainen kieppi, 
voisi olla syvempi väri, liikkuu hyvin rullaten takaa.
| AVO | EH | AVK1 |

LAUKAA 12.7.2009
tuomari Harry Tast, Suomi

JUNIORILUOKKA, urokset 
1715 JACK FIN28496/08 i. Xeriex’s Erno Ensimmäine 
e. Jou-Haun Viivi om. Maiju Santanen, Kankaanpää.
Erinomainen tyyppi, vankka tiivis runko, päässä hyvät ry-
pyt ja maski, kyynärvarret eivät täysin suorat, hyvä häntä 
ja takaosa, tehokkaat liikkeet, arvokas käytös.
| JUN | ERI | JUK1 | PU3 |SERT |
1716 XERIEX’S SOUND OF ROCK FIN57907/08
i. Vilway’s Legend of Love e. Xeriex’s Evening Melody
om. Heli ja Janne Takanen, Jyväskylä.
Erittäin hyvän tyyppinen hyvinkehittynyt 9kk juniori, hyvä 
pään profiili rypyt ja maski, pienet pyöreät silmät, kau-
niisti asettuneet korvat, hyvä raajarakenne, luusto saisi 
olla vahvempi, oikein asettunut häntä, väri saa vielä puh-
distua, tehokkaat liikkeet. | JUN | EH | JUK2 |

AVOINLUOKKA, urokset 
1717 RIISHILL’S FIGARO FIN55605/06
i. Bombastic Jack of Hearts e. Troppola Zsa Zsa Gabor 
om. Anita Kiminki, Hamula.
Pitkärunkoinen voimakasrakenteinen uros, hyvä kallon-
muoto ja pään profiili, pienet silmät, kevyt alaleuka, kyy-
närvarret eivät täysin yhdensuuntaiset, litteät etukäpä-
lät, liikkeessä hyvä askelpituus, avoin häntä.
| AVO | H | AVK |

VALIOLUOKKA, urokset 
1718 RÖLLIMAJAN ROCKY-RICHARD FIN37525/06
i. Fridolin von der Oelmuehle e. Röllimajan Katja-Katanja 
om. Maiju Santanen, Kankaanpää.
Vankkarunkoinen kevytluustoinen 3v uros, päässä hyvät 
rypyt ja maski, kauniisti taittuvat pienet korvat, hyvä sil-
mien muoto, tasapainoinen ylälinja ja häntä, pitkä askel 
nurmella ja ajoittain epäsäännöllinen.
| VAL | ERI | VAK2 | PU2 |
1719 VILWAY’S PART TIME LOVER FIN30170/06 
i. Vilway’s Make My Day e. Vilway’s Lady Di Wannabe
om. Päivi Vana, Mikkeli.
Komearyhtinen arvokkaasti esiintyvä ja tehokkaasti liik-
kuva uros, päässä hyvät rypyt ja maski, silmät saisivat 
olla pyöreämmät ja alaleuka leveämpi, korkea hännän-
kiinnitys, voimakkaat takakulmat.
| VAL | ERI | VAK1 | PU1 | VSP |

JUNIORILUOKKA, nartut
1720 FINNDANES CODE NAME ROSE FIN56515/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
om. Tiina Laukkanen, Suonenjoki.
Iloisesti esiintyvä erittäin hyvän tyyppinen juniori, hyvät 
rypyt ja maski, hyvin kehittyneet leuat, kaunismuotoiset 
tummat silmät ja pienet korvat, jäntevä selkä, korkea 
hännänkiinnitys, liikkeessä etuaskel nousee, kevyt luus-
to. | JUN | EH | JUK1 | 
1721 MARNELLIN MIMMI FIN51973/08
i. Vilway’s Legend of Love e. Troppola Celine Dion
om. Milja Simonen, Jämsä.
Hyvin kehittynyt vankka tiivis runko, luusto hento, hyvin 
narttumainen pieni pää, kaunismuotoiset tummat silmät, 
alaleuka vielä kapea, korkea hännänkiinnitys, liikkeet 
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säännölliset mutta kulkee nyt vastahakoisesti.
| JUN | EH | JUK2 |
1722 SESE-ON OLLALÖLLÖTELLÄ FIN37015/08
i. Riishill’s Figaro e. Nasalooen Tipitiitälli om. ?
Vankka pitkä runko, matalaotsainen pieni pää, hyvinke-
hittyneet leuat, silmät saisivat olla pyöreämmät ja tum-
memmat, eturaajat eivät täysin yhdensuuntaiset, jyrkkä 
lantio ja matala hännänkiinnitys, kevyt luusto, tehokkaat 
liikkeet edestä ahtaat. | JUN | H | JUK |
1723 TUULIVEI HUIPULLE FIN18682/08
i. Hanlait Royal Ramsau e. Tuulivei Elizani
om. Lea Herranen, Nokia.
Poissa.
1724 TUULIVEI IHAN EKA FIN18888/08
i. Röllimajan Rocky-Richard e. Tuulivei Donatella
om. Anne Hyttinen, Vilppula.
Erittäin hyvä tyyppi mutta kurittomasti käyttäytyvä juniori, 
hyvä kallonmuoto ja päänprofiili, leuat vielä kapeat, ryp-
pyjä saisi olla enemmän, kaunis kaula, avoin häntä, ke-
vyt luusto, voimakkaat kinnerkulmat, liikkuu hyvin silloin 
kun haluaa. | JUN | EH | JUK | 

AVOINLUOKKA, nartut
1725 MERENRANNAN QURJENPOLVI FIN53528/06
i. Nabuco’s Calvin Klein e. Merenrannan Pikku-Prinsessa 
om. Hannele Räsänen, Toivala.
Vankka pitkä runko, voimakas leveä kallo, hyvät rypyt ja 
maski, tummat pyöreät silmät, leveä etuosa, voimakkaat 
takakulmat, kevyt luusto, saisi liikkuua ja esiintyä reip-
paammin. | AVO | EH | AVK1 |
1726 SESE-ON HAAVEUNI FIN25800/07
i. Tuulivei Elegie e. Nasalooen Regiina
om. Anita Kiminki, Hamula. Poissa.

VALIOLUOKKA, nartut
1727 VILWAY’S LADY DI WANNABE FIN10681/04
i. Moloss Chopard Heaven e. Vilway’s Di Daffodil
om. Päivi Vana, Mikkeli.
Erinomainen tyyppi ja fyysinen kunto, sopivan massiivi-
nen runko, jäntevä selkälinja, hyvin narttumainen pää, 
kaunismuotoiset silmät, hyvät rypyt, maski saisi olla 
tummempi, luusto kevyt, tehokkaat liikkeet ja oikea llike-
malli, kaunis ryhti. | VAL | ERI | VAK1 | PN1 | ROP |

VETERAANILUOKKA, nartut
1728 TUULIVEI OTTOTYTTÖ FIN26649/01
i. Liisalon Galantti e. Biggas Miss Mary
om. Hyttinen Anne, Vilppula.
Erittäin hyvätyyppinen vankkarunkoinen narttu joka esiin-
tyy pöydällä levottomasti ja onnistuu puremaan tuomaria. 
| VET | HYL |

MIKKELI KV 25.7.2009
tuomari Juha Putkonen, Suomi

JUNIORILUOKKA, urokset 
1109 JACK FIN28496/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine
e. Jou-Haun Viivi om. Maiju Santanen, Kankaanpää.
15kk. tasapainoisesti kehittynyt tiivis kompakti uros, 
hyvän kokoinen pää, oikein hyvin sijoittuneet korvat, so-
pivasti otsaryppyjä, yhtenäinen hyvä nenävekki, tummat 
silmät, hyvänkokoinen kirsu, avonaiset sieraimet, sopi-
vasti kaareutunut? alaleuka, erinomainen runko ikäisek-
seen, eturinnat tulee iän myötä täyttyä, rullaa hieman voi-
makkaasti takaa, yhdenmukaiset etuliikkeet, tasapainoi-
set kulmaukset, oikein kiinnittynyt tuplakierteinen häntä, 
miellyttävä käytös. | JUN | ERI | JUK3 |  
1110 TANGETOPPEN’S VALENTINO N22233/08
i. Tangetoppen’s Obelix e. Tangetoppen’s Lovely Lilly
om. Loken BE c/o Tuija Verho, Espoo.
11k. hyvänkokoinen lyhyt tiivis junioriuros, hyvänkokoi-
nen pää, oikea asentoiset pienet korvat, sopivasti ot-
saryppyjä, kauniit tummat silmät, hyvänkokoinen kirsu, 
sopivasti avonaiset sieraimet, yhtenäinen nenävekki, hy-
vin täyttyneet huulet, oikein kaareutunut? alaleuka, erin-
omainen runko, eturinta saisi olla selvempi, hyvä karva, 
väri saa vielä hieman puhdistua, erinomaiset etuliikkeet 
hieman liian rullaavat takaa, tasapainoiset kulmaukset, 
oikein kiinnittynyt yksikierteinen häntä, miellyttävä käy-
tös. | JUN | ERI | JUK1 | PU4 | VASERT |  
1111 VILWAY’S RAINBOW DUDE FIN48484/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Vilway’s Perfume Di Pixy 
om. Sisko Vainikka, Poitsila.
11k. tasapainoisesti kehittynyt rungoltaan hieman pitkä 
– saa tiivistyä, hyvänkokoinen oikeanmallinen pää, pie-
net hyväasentoiset korvat, tummat silmät, hyvät otsa-
rypyt, yhtenäinen hyvä nenävekki, hyvänkokoinen kirsu, 
sopivasti avonaiset sieraimet, hyvin täyttyneet huulet, 
sopivasti kaareutunut? alaleuka, erinomainen runko, 
eturinnan tulee täyttyä, hyvä karva jonka tulee puhdis-
tua, sopiva rullaus takaliikkeissä, hyvät yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, oikein kehittynyt yksikierteinen häntä, miellyt-
tävä käytös. | JUN | ERI | JUK2 | 
1112 XERIEX’S SOUND OF BLUES FIN57906/08
i. Vilway’s Legend of Love e. Xeriex’s Evening Melody
om. Helena ja Mika Kolehmainen, Lappeenranta.
9kk. tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan oikein 
mukava pää, oikein kiinnittyneet hieman kookkaat kor-
vat, otsarypyt saisi olla selvemmät, yhtenäinen hyvä ne-
nävekki, hyvänkokoinen kirsu, ahtaat sieraimet, sopivas-
ti kaareutunut alaleuka, hyvä runko vielä puutteellinen 
eturinta, sopiva rullaus takaliikkeissä, vielä iän tuomaa 
epävakaa etuliikkeissä, sopivat kulmaukset, oikein kiin-
nittynyt yksikierteinen häntä, hieman löysää kurkunalus-
nahkaa, miellyttävä käytös. | JUN | EH | JUK4 | 
1113 XERIEX’S SOUND OF ROCK FIN57907/08
i. Vilway’s Legend of Love e. Xeriex’s Evening Melody
om. Heli ja Janne Takanen, Jyväskylä.
9kk. tasapainoisesti kehittynyt, hieman pitkärunkoinen, 
hyvän kokoinen pää, oikea asentoiset hieman kookkaat 
korvat, sopivasti otsaryppyjä, yhtenäinen melko voima-
kas nenävekki, tummat silmät, hyvänkokoinen kirsu, riit-
tävän avonaiset sieraimet, hyvin kaareutunut alaleuka, 
erinomainen  runko, riittävät kulmaukset, kapeat hieman 
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liikaa rullaavat takaliikkeet, vielä hieman leveät edestä, 
miellyttävä käytös. | JUN | EH | JUK |

NUORTENLUOKKA, urokset 
1114 PUGGENS QUNG QARL FIN28987/08 [S66473/2007]
i. Siivas Fabulous Forever e. Puggens Katrin Kanonfin 
om. Leila Mytty, Orimattila.
Hieman pitkärunkoinen ryhdikkäästi esiintyvä, hyväluus-
toinen, hyvänkokoinen pää, oikea-asentoiset korvat, tum-
mat silmät, voimakkaat otsarypyt, yhtenäinen nenävekki, 
yhtenäinen kirsu, riittävän avonaiset sieraimet, oikein 
kaareutunut alaleuka, eturinta saisi olla selvempi, oikein 
kiinnittynyt yksikierteinen häntä, riittävät etukulmat, hy-
vät takana, rullaa sopivasti takaa, yhdensuuntaiset etu-
liikkeet, niskassa selän kohdalla hieman poimua, miel-
lyttävä käytös.
| NUO | ERI | NUK1 | PU1 | ROP | SERT | CACIB |
1115 ROSEDALE BLACKBERRY NIP FIN58630/07
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Sinimetsän Glamour
om. Heli Takanen, Jyväskylä.
Hyvänkokoinen hieman pitkä, hyvänkokoinen oikean 
mallinen pää, hyväasentoiset pienet korvat, sopivasti 
otsaryppyjä, tummat silmät, yhtenäinen hieman voima-
kas nenävekki, sopivasti avonaiset sieraimet, oikein kaa-
reutunut hieman kapea alaleuka, tilava runko, riittävät 
etukulmaukset, riittävä polvikulmaus, rullaa hieman voi-
makkaasti takaa, hieman epävakaat etuliikkeet, oikein 
kiinnittynyt yksikierteinen häntä, miellyttävä käytös.
| NUO | EH |NUK4 | 
1116 ROSEDALE BRIGHT SPARK FIN58631/07
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Sinimetsän Glamour
om. Helena & Mika Kolehmainen, Lappeenranta.
Tiivis hieman pitkärunkoinen uros, oikeankokoinen hy-
vänmallinen pää, oikein kiinnittyneet hieman kookkaat 
korvat, hyvät otsarypyt, yhtenäinen nenäryppy, tummat 
silmät, riittävän avonaiset sieraimet, sopivasti kaareutu-
nut alaleuka, hyvän mallinen tiivis runko, eturinnan tulee 
kehittyä, riittävästi kulmautuneet raajat, sopiva rullaus 
takaliikkeissä, hieman leveät etuliikkeet, oikein kiinnit-
tynyt tuplakierteinen häntä, hieman poimuinen niska ja 
säkä, miellyttävä käytös. | NUO | ERI | NUK2 |
1117 XERIEX’S LEGEND OF WHILE FIN52333/07
i. Vilway’s Legend Of Love e. Allway’s Why Winona
om. Tuula & Sini Rantanen, Espoo.
Tiivis kompaktirunkoinen, hyvänkokoinen oikeanmallinen 
pää, hieman kookkaat oikeaasentoiset korvat, tummat 
silmät, sopivasti otsaryppyjä, yhtenäinen hyvä nenävek-
ki, hyvänkokoinen kirsu, sopivan avonaiset silmät, oikein 
kaareutunut alaleuka, tiivis runko, eturinta saa täyttyä, 
oikein kiinnittynyt yksikierteinen häntä, riittävästi kul-
mautunut edestä, hyvin takaa, sopivasti rullaavat taka-
liikkeet, hyvät etuliikkeet, miellyttävä käytös, liikkeessä 
runko venyy pituutta. | NUO | ERI | NUK3 |

AVOINLUOKKA, urokset 
1118 JITTERPUG BLACK BEBOP FIN37953/05
i. Kaa-Kaarin Keemo Nerigo e.Sinimetsän Eleganse
om. Päivi Honkanen, Espoo.
Pois
1119 JITTERPUG DINO DANELLI FIN29288/07
i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav e. Sinimetsän Eleganse
om. Päivi Honkanen, Espoo.
Hyvänkokoinen, oikeankokoinen pää, kookkaat hyvä-
asentoiset korvat, sopivasti otsaryppyjä mutta voimakas 

yhtenäinen nenävekki, tummat silmät, sopivasti avonai-
set sieraimet, oikein kaareutunut hieman kapea alaleu-
ka, tiivis runko, puutteellinen eturinta, oikein kiinnittynyt 
yksikierteinen häntä, leveät etuliikkeet, hieman voimak-
kaasti rullaavat takaliikkeet, miellyttävä käytös, toivoisin 
hieman enemmän luustoa. | AVO | EH | AVK1 |
1120 VILWAY’S MAKE MY DAY FIN30167/04
i. Seloy dr. Zivago e. Vilway’s Hypnotic Poison
om. Erja Lairi, Lappeenranta.
Hyvän kokoinen, hieman tuhdissa kunnossa oleva, ma-
talaraajaisen vaikutelman antava, oikean kokoinen pää, 
pienet oikea-asentoiset korvat, niukat otsarypyt, pää 
voisi olla täyttyneempi silmien yläpuolelta, yhtenäinen 
melko voimakas nenävekki, tummat silmät, riittävän avo-
naiset sieraimet, sopivasti kaareutunut alaleuka, vasen 
kulmahammas ei oikein asettunut, lukuisia hammas-
puutoksia, lyhyt paksu kaula, tilava runko, eturintaa sai-
si olla enemmän, voimakkaat poimut niskassa ja sään 
päällä, hyvät etukulmat hyvät takana, kapeat takaliikkeet 
hyvät edestä, oikein kiinnittynyt yksikierteinen häntä. | 
AVO | H |

VALIOLUOKKA, urokset 
1121 XERIEX’S ELECTRIC MANUSS FIN19175/07
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Vilway’s Miss Maybelline 
om. Leila Mytty, Orimattila.
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen, hyvänkokoinen oikean-
mallinen pää, hieman kookkaat hyväasentoiset korvat, 
sopivasti otsaryppyjä, melko voimakas nenävekki, hie-
man ahtaat sieraimet, sopivasti kaareutunut hieman 
kapea alaleuka, tiivis runko, sopivasti eturintaa, hieman 
poimua niskassa ja sään päällä, oikein kiinnittynyt yksi-
kierteinen häntä, voimakas rullaus takaliikkeissä, hyvät 
etuliikkeet, miellyttävä käytös. | VAL | ERI | VAK2|PU3|
1122 ANJOS MAA FIN48666/06
i. Anjos Antares e. Anjos Gabriela Br Alanna’s pugs
om. Jonna & Karri Heino, Luvia.
Hyvänkokoinen, sopiva luusto, mittasuhteiltaan ok, hy-
vänkokoinen pää, pienet oikea-asentoiset korvat, sopivat 
otsarypyt, yhtenäinen hyvä nenävekki, tummat silmät, 
sopivasti kaareutunut alaleuka, näytää hieman kieltään, 
tilava runko, eturinta saisi olla selvempi, riittävät kul-
maukset, hyvä rullaus takaliikkeissä, hyvät etuliikkeet, 
oikein kiinnittynyt yksikierteinen häntä, tänään koiralla 
hengitys raskasta. | VAL | EH | VAK |
1123 RÖLLIMAJAN ROCKY-RICHARD FIN37525/06
i. Fridolin von der Oelmuehle e. Röllimajan Katja-Katanja 
om. Maiju Santanen, Kankaanpää.
Oikeankokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvänkokoinen 
oikeanmallinen pää, kookkaat hyväasentoiset korvat, 
niukat otsarypyt, yhtenäinen hyvä nenävekki, tummat 
silmät, hieman ahtaat sieraimet, oikein kaareutunut ala-
leuka, tilava runko, eturinta saisi olla tilavampi, oikein 
kiinnittynyt tuplakierteinen häntä, tasapainoiset kulma-
ukset, melko voimakkaasti rullaavat takaliikkeet, hyvät 
etuliikkeet, hengitys hieman vaivalloista. |VAL_EH|VAK4| 
1124 VILWAY’S PART TIME LOVER FIN30170/06
i. Vilway’s Make My Day e. Vilway’s Lady Di Wannabe
om. Päivi Vana, Mikkeli.
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen, hyvänkokoinen oikean-
mallinen pää, oikeaasentoiset korvat, sopivasti otsa-
ryppyjä, melko voimakas nenävekki, sopivan avonaiset 
sieraimet, sopivasti kaareutunut alaleuka, tilava runko, 
eturintaa sasi olla enemmän, tasapainoiset kulmaukset, 
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oikein kiinnittynyt yksikierteinen häntä, sopiva rullaus 
takaliikkeissä, yhdensuuntaiset etuliikkeet, miellyttävä 
käytös. | VAL | ERI | VAK1 | PU2 | CACIB|
1125 VILWAY’S QUICKSTEP DANDY FIN31357/07
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Natale A Roma
om. Petri & Maija Suuronen, Lahti.
Hyvänkokoinen, hyväluustoinen, oikean mallinen hyvän-
kokoinen pää, kookkaat hyväasentoiset korvat, hyvät 
otsarypyt, hyvä yhtenäinen nenävekki, tummat silmät, 
sopivan avonaiset sieraimet, hyvin kaareutunut alaleuka, 
hyvä runko, eturinta saisi olla selvempi, oikein kehitty-
nyt tuplakierteinen häntä, sopiva rullaus takaliikkeissä, 
hyvät etuliikkeet, miellyttävä käytös. | VAL | ERI | VAK3 |

JUNIORILUOKKA, nartut
1126 FINNDANES CODE NAME ROSE FIN56515/08
i. Siivas Fabulous Forever e. Kastanjan Gerbera
om. Tiina Laukkanen, Suonenjoki.
11kk. Tasapainoisesti kehittynyt liikeessä hieman pitkän 
vaikutelman antava, ikäisekseen hyvän kokoinen pää, 
oikea-asentoiset pienet korvat, niukat otsarypyt, pää voi-
si olla täyteläisempi silmien yläpuolelta, yhtenäinen hyvä 
nenävekki, tummat silmät, hieman ahtaat sieraimet, so-
pivasti kaareutunut alaleuka, ??? , eturinnan tulee vielä 
kehittyä, hieman heikko välikämmen, oikein kehittynyt 
tuplakierteinen häntä, riittävät kulmaukset, liian rullaa-
vat takaliikkeet, hyvä sivuaskel, takaliikkeet vielä epäva-
kaat, miellyttävä käytös. | JUN | EH | JUK2 |
1127 TANGETOPPEN’S UNBREAKABL’ NEWS FIN60904/08
i. Tangetoppen’s Gentleman e. Didiel Andes Yanquetruz 
La Guerrera om. Tuija Verho, Espoo.
Hyvän kokoinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvänkokoi-
nen oikeanmallinen pää, kookkaat hyväasentoiset kor-
vat, sopivasti otsaryppyjä, yhtenäinen hyvä nenävekki, 
tummat silmät, sopivan avonaiset sieraimet, hyvä alaleu-
ka, ikäisekseen sopiva runko, eturinnan tulee täyttyä vie-
lä, riittävät kulmaukset, karva vaihtumassa, hyvin kehit-
tynyt tuplakierteinen häntä, sopiva rullaus takaliikkeissä, 
hieman leveästi edestä, miellyttävä käytös.
| JUN | ERI | JUK1 |
1128 VILWAY’S RAMBLING ROSE FIN48480/08
i. Xeriex’s Erno Ensimmäine e. Vilway’s Perfume Di Pixy 
om. Maarit Pitkänen ja Timo Siekkinen, Hamina.
11kk. pitkärunkoisen vaikutelman antava, hieman kevyt-
luustoinen, oikean kokoinen pää, kookkaat hyväasentoi-
set korvat, sopivasti otsaryppyjä, otsa saa vielä täyttyä, 
yhtenäinen hyvä nenävekki, tummat silmät, hieman ah-
taat sieraimet, huuliaines saisi olla täyteläisempi, tällä 
hetkellä hieman vino alaleuka, hyvä runko, eturinnan 
tulee kehittyä iän myötä, ulkokierteiset etukäpälät, riittä-
västi kulmautunut takaa, oikein kiinnittynyt tuplakiertei-
nen häntä, riittävä rullaus takaliikkeissä, alaliikkeet vielä 
kapeat ja epävakaat, miellyttävä käytös. | JUN | H |
1129 XERIEX’S SOUL SISTER FIN57910/08
i. Vilway’s Legend of Love e. Xeriex’s Evening Melody
om. Helena ja Mika Kolehmainen, Lappeenranta.
9kk. tänään tuhdissa ja löysässä kunnossa esitetty, 
tällä hetkellä pää näyttää pieneltä runkoon, pään tulee 
vielä kehittyä, kookkaat hyväasentoiset korvat, tummat 
silmät, niukat otsarypyt, hyvä yhtenäinen nenävekki, so-
pivan avonaiset sieraimet, tilava runko, eturinnan tulee 
kehittyä iän myötä, riittävät kulmaukset, sopiva rullaus 
takana, hyvät etuliikkeet, hyvin asettunut tuplakierteinen 
häntä, olisi edukseen timmissä ja hoikemmassa kunnos-
sa, miellyttävä käytös. | JUN | H |

NUORTENLUOKKA, nartut
1130 RAPARPERIN TÄTTÄHÄÄRÄ FIN33669/08
i. Klehaugen’s Perfect Affair e. Raparperin Kesämopo 
om. Marja Routa, Pori.
15kk. hyvänkokoinen, sopiva luusto, oikeankokoinen 
pää, puutteelliset otsarypyt, oikeankokoiset hyväasentoi-
set korvat, kallo-osa tulee vielä täyttyä, yhtenäinen hyvä 
nenävekki, hyvä kirsu, avonaiset sieraimet, sopivasti 
kaareutunut alaleuka, tilava runko, eturinnan tulee vielä 
täyttyä, riittävät etu ja takakulmat, oikein kiinnittynyt tup-
lakierteinen häntä, hyvät etuliikkeet, sopiva rullaus taka-
liikkeissä, liikkeessä venyy hieman pituutta, miellyttävä 
käytös. | NUO | EH | NUK3 |
1131 TROPPOLA LOLITA LEMPICKA FIN11995/08
i. Troppola All Over Again e. Troppola Disco Dancer
om. Susan & Karri Siren, Helsinki.
Hyvänkokoinen, sopivaluustoinen, hyvänkokoinen pää, 
oikeasentoiset hyvä korvat, tummat silmät, hyvät otsa-
rypyt, yhtenäinen melko voimakas nenävekki, riittävän 
avonaiset sieraimet, sopivasti kaareutunut alaleuka, ? 
hyvä runko, eturinnan tulee täyttyä, riittävät kulmaukset, 
tuplakierteinen hyvin kiinnittynyt häntä, sopiva rullaus ta-
kaliikkeissä, miellyttävä käytös.
| NUO | ERI | NUK1 | PN3 | SERT |
1132 XERIEX’S LEGEND OF WINONA FIN52335/07
i. Vilway’s Legend Of Love e. Allway’s Why Winona
om. Leila Mytty, Orimattila.
Hyvänkokoinen, keskivahva, mittasuhteiltaan ok, oikean 
mallinen pää, hyväasentoiset korvat, niukat otsarypyt, 
yhtenäinen nenävekki, hieman ahtaat sieraimet, sopivas-
ti kaareutunut alaleuka, tilava runko, sopivasti eturintaa, 
tänään alalinja roikkuu, riittävät etukulmaukset, hyvät ta-
kana, oikein kiinnittynyt yksikierteinen häntä, hyvät etu-
liikkeet, sopiva rullaus takaliikkeissä, miellyttävä käytös. 
| NUO | ERI | NUK2 |

AVOINLUOKKA, nartut
1133 VILWAY’S PERFUME DI PIXY FIN30174/06
i. Vilway´s Make My Day e. Vilway´s Lady Di Wannabe 
om. Erja Lairi, Lappeenranta.
3vuotias, hyvänkokoinen, hieman matala, hyvänkokoinen 
pää, oikein sijoittuneet korvat, tummat silmät, selvät ot-
sarypyt, yhtenäinen nenävekki, sopivan avonaiset sierai-
met, hyvin kaareutunut alaleuka, huulityynyt? saisi olla 
täyteläisemmät, tilava runko, sopiva eturinta, painuneet 
ranteet? alalinja hieman roikkuu, oikein kiinnittynyt tup-
lakierteinen häntä, riittävät kulmaukset, värin tulisi olla 
puhtaampi, sopiva rullaus takaliikkeissä, hyvät etuliik-
keet, miellyttävä käytös. | AVO | ERI | AVK1 |
VALIOLUOKKA, nartut
1134 VILWAY’S LADY DI WANNABE FIN10681/04
i. Moloss Chopard Heaven e. Vilway’s Di Daffodil
om. Päivi Vana, Mikkeli.
Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan ok, sopiva luusto, oi-
kean kokoinen pää, oikea-asentoiset korvat, riittävät ot-
sarypyt, keskiruskeat silmät, yhtenäinen hyvä nenävekki, 
riittävän avonaiset sieraimet, sopivasti kaareutunut ala-
leuka, tilava runko, eturinta saisi olla selvempi, oikein 
kiinnittynyt tuplakierteinen häntä, tasapainoiset kulma-
ukset, hieman roikkuva alalinja, sopiva rullaus takaraa-
joissa, hieman leveät etuliikkeet, miellyttävä käytös.
| VAL | ERI | VAK1 | PN1 VSP |
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1135 VILWAY’S NATALE A ROMA  FIN13757/05
i. Helisain Jasper e. Vilway’s Kiki Kathleen
om. Harri Ruskovaara & Päivi Koivisto & Risto Nieminen, 
Lappeenranta.
Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava, ryhdik-
käästi esiintyvä, oikeakokoinen pää, otsarypyt saisi olla 
selvemmät, hyvä asentoiset korvat, tummat silmät, hyvä 
nenävekki, sopivat sieraimet, sopiva alaleuka, tilava run-
ko, eturintaa saisi olla enemmän, roikkuva alalinja, oi-
kein kiinnittynyt tuplakierteinen häntä, riittävät kulmauk-
set, sopiva rullaus takaliikkeissä, hieman leveä edestä, 
miellyttävä luonne. | VET | ERI | VAK3 |
1136 VILWAY’S QUADRILLE APRIL FIN31358/07
i. Vilway’s Part Time Lover e. Vilway’s Natale A Roma
om. Petri & Maija Suuronen, Lahti.
2v. hieman matalaraajaisen vaikutelman antava, hyvän-
kokoinen pää, pienet oikeasentoiset korvat, niukat otsa-
rypyt, keskiruskeat silmät, yhtenäinen melko voimakas 
nenävekki, sopivan avonaiset sieraimet, sopiva alaleuka, 
hyvä runko, eturinta saisi olla selvempi, oikein kiinnitty-
nyt yksikierteinen häntä, tasapainoiset kulmaukset, sopi-
va rullaus takaliikkeissä, miellyttävä käytös.
| VAL | ERI | VAK2 | 

VETERAANILUOKKA, nartut
1137 KASTANJAN LAVENDER LORI FIN29693/98
i. Solna’s Adam’s Rib e. Kastanjan Cocos-Liselotte
om. Tuula & Sini Rantanen, Espoo.
11v. erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani narttu 
jossa jo iän tuomaa charmia, hyvänmallinen pää, oi-
keasentoiset korvat, niukat otsarypyt, yhtenäinen nenä-
poimu, sopivan avoimet sieraimet, erinomainen runko, 
riittävät etukulmat hyvät takana, oikein kiinnittynyt yksi-
kierteinen häntä, raajakorkeutta voisi olla hieman enem-
män, liikkuu ikänsä tuomalla arvokkuudella, miellyttävä 
käytös. | VET | ERI | VEK1 | PN2 | VET | ROP | 
1138 VILWAY’S GAYDY GO-GO GIRL FIN17208/01
i. Tidselbakken’s Black Oliver e. Vilway’s Event of Decade 
om. Päivi Vana, Mikkeli.
8v. nuorekas veteraani, hyvässä kunnossa esitetty, oi-
keanmallinen pää, hyväasentoiset korvat, tummat sil-
mät, niukat otsarypyt, yhtenäinen nenävekki, sopivan 
avonaiset sieraimet, riittävästi kaareutunut alaleuka, 
erinomainen tiivis runko, eturinta saisi olla selvempi, riit-
tävät kulmaukset, sopivat takaliikkeet melko hyvät etu-
liikkeet, oikein kiinnittynyt löysäkierteinen häntä, miellyt-
tävä käytös. | VET | ERI | VAK2 |
 

KASVATTAJALUOKKA
4045 Kennel VILWAY’S om. Risto Nieminen, Mikkeli
[1124,1125,1134,1136].
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva, kaunis tasapainoi-
nen ryhmä, selvät sukupuolileimat, kauniit päät, hyvät 
otsarypyt, oikein kiinnittyneet hännät, hyvää kasvatustyö-
tä. | KASV1 | KP |
4046 Kennel XERIEX’S om. Leila Mytty, Orimattila.
[1113, 1117, 1121, 1132].
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva, ryhmässä eri-
ikäisiä koiria, rodunomaiset päät, otsarypyissä hieman 
huomauttamista, hyvää kasvatustyötä. | KP2 |

RUUKKI 25.7. 2009
tuomari Anne Sume, Viro

JUNIORILUOKKA, urokset 
364 DEEPSOUL ALWAYS YOURS FIN34753/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Rakotulen Bumble-Bee 
om. Jukka Klemola, Toholampi.
Urosmainen, vahva luusto, hyvät mittasuhteet, urosmai-
nen pää, hyvä ilme, alaleuka saisi olla hieman leveäm-
pi ja pitempi, erittäin hyvin kulmautunut edestä, leveä 
hyvä rintakehä, hyvät kulmaukset takana, selkä saa vielä 
vahvistua, hieman alhainen hännänkiinnitys, liikkuu hyvin 
sivusta, takaliikkeissä vielä hieman löysyyttä.
| JUN | ERI | JUK2 | PU3 | 
365 EHFI JUST MADE IN NORWAY FI19817/09 
[N29283/08] i. Jubilee’s Tophouse Bloke At Ehfi
e. Glomar Sing Sweet Lyrics om. ?
Urosmainen, neliömäinen, vahva luusto, pyöreä pää, 
hyvin kehittynyt leuka, hyvä ilme, vahva kaula ja selkä, 
hyvä hännän kiinnitys, kaunis kierre, erittäin hyvin kulma-
utunut edestä ja takaa, hyvä pigmentti, maski saisi olla 
parempi, liikkuu reippaasti hyvällä askeleella.
| JUN |  ERI | JUK1 | PU2 |
 

NUORTENLUOKKA, urokset 
366 EHFI I AM FROM THE FUTURE FI14094/09 
[N11849/08] i. Pugwood’s Oiccoli Espresso e. Ehfi Fai-
rytale Love Story om.?.
Erinomainen tyypillinen koko ja mittasuhteet, vahva luus-
to, urosmainen pää ja ilme, alaleuka saa vielä kehittyä, 
upea neliömäinen runko, erinomainen häntä, hyvin kul-
mautunut edestä ja takaa, esiintyy ja liikkuu reippaasti.
| NUO | ERI | NUK1 | PU1 | ROP| SERT |

AVOINLUOKKA, urokset 
367 TATOKASIN ÄKY-YKÄ FIN10443/04
i. Liisalon Ilman Muuta e. Tatokasin Kalinka
om. Sisko & Mira Törnvall, Kalajoki. Pois.

JUNIORILUOKKA, nartut
368 DEEPSOUL ANGEL’S LULLABY FIN34750/08
i. Fomielens Itos Vesta-Robroy e. Rakotulen Bumble-Bee 
om. ?
Pää narttumainen, hyvät mittasuhteet, pyöreä pää, ala-
leuka saa vielä kehittyä, hyvä ilme ja pigmentti, hieman 
raskaat korvat, vahva kaula, häntä saisi olla voimak-
kaammin kiertynyt, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 
etuliikkeissä hieman löysyyttä, kyynärpäät saa hieman tii-
vistyä, väri saisi olla puhtaampi. | JUN | ERI | JUK1 | PN4 |

NUORTENLUOKKA, nartut
369 ABREBOTELLAS FIN57572/07
i. Liisalon Johtotähti e. Hanlait Rosalinda
om. Hannele Pirttijärvi, Pomarkku.
Erittäin hyvää tyyppiä, vahva luustoinen, vankka tiivis, 
kaunis pää ja ilme, hyvä tasapaksuinen runko, erinomai-
nen hännänkiinnitys, erinomainen  pigmentti, kaunis hän-
tä, rungon väri saisi olla puhtaampi, hyvät liikkeet.
| NUO | ERI | NUK1 | PN1 | VSP | SERT | 
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370 PUGEMON DOLLY PARTON FIN58492/07
i. Kastanjan Anagallis e. Pugemon Anna Karenina om.?.
Narttumainen pää, hieman liian kevyt, neliömäinen, nart-
tumainen pää, kaipaa enemmän ryppyjä, kaunis ilme, 
hieman raskaat korvat, tarvitsee paljon enemmän mas-
saa runkoon ja syvempää rintakehää, hyvin kiinnittynyt 
kaunis häntä, hyvät kulmaukset, kaunis häntä, hyvät liik-
keet. | NUO | ERI | NUK2 | PN3 | VASERT |
 

VALIOLUOKKA, nartut
371 HANLAIT ROSALINDA FIN45823/04
i. Marbelton Jack Daniels e. Kastanjan Vanilla Vanessa 
om. Hannele Pirttijärvi, Pomarkku.
Erinomaista tyyppiä, koko, mittasuhteet, vankka runko, 
narttumainen pää ja ilme, alaleuka saisi olla hieman le-
veämpi, upea runko, hyvä hännänkiinnitys ja kierto, erit-
täin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä pigmentti, 
liikkuu ja esiintyy hyvin. | VAL | ERI | VAK1 |PN2 |

HELSINKI Eukanuba 26.7.2009
tuomari Renee Sporre-Willes, Ruotsi

PENTULUOKKA 
1743 TROPPOLA NICOLAS CAGE FIN61210/08
i. Hunsrueck’s Flying Finn e. Troppola Extra Adora
om. Mirka Rönnberg, Helsinki.
Erinomainen koko ja lyhyt runko, hyvä pää kuono-osa ja 
pigmentti mutta liian vaaleat silmät, hyvä runko, hyvät 
kulmaukset, tuplakierteinen häntä, hyvä turkki, tyypilliset 
liikkeet. | PEN1 | KP | VSP |
1744 XERIEX’S KING’S PROMISE FIN61309/08
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Extra Moonshine
om. Leila Mytty, Orimattila.
Hyvä koko, pää ei vielä mittasuhteiltaan oikein kehitty-
nyt,  hyvä pigmentti ja silmien väri, pienehkö kuono-osa, 
hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset, hyvä 
häntäkieppi, melko hyvä turkki, liikkuu hyvin. | PEN2 KP |  
1745 XERIEX’S KING’S PEACE FIN61312/08
i. Puggen’s Qung Qarl e. Xeriex’s Extra Moonshine
om. Eeva Resko, Orimattila.
Erinomainen kokonaisuus, oikein hyvä ylälinja sekä taka-
osa, oikein hyvä pigmentti ja silmien väri, vielä hiukan 
epävakaa edestä, liikkuu hyvin rauhoittuessaan, hyvä 
turkki. | PEN2 | KP |
1746 XERIEX’S KING’S PEARL FIN61311/08
i. Puggens Qung Qarl e. Xeriex’s Extra Moonshine
om. Leila Mytty & Marko ja Satu Laitinen, Orimattila.
Hyvän kokoinen, hyvä ylälinja, erinomainen häntä?, hyvä 
pigmentti, tummat silmät, riittävät otsärypyt, liikkuu erit-
täin hyvin, erittäin hyvä etuosa, hyvä turkki.
| PEN1 | KP | ROP | 

NUORTENLUOKKA, urokset 
1747 PEKAINAMI BIG BOSS FI13508/09 [LV19688/08] 
i. Number One Shencyr Wolamerican
e. Geisha Rosfred om. ?
Hyvän kokoinen, hyvä pää mutta liian vaaleat silmät, 
hyvä pigmentti, kaula voisi olla pidempi, hyvä selkälinja 
ja häntä, etukulmaukset voisi olla paremmat, hyvä selkä, 
liikkuu ok, hieman vaivalloinen hengitys tänään.
| JUN | EH | JUK2 | 

12.12.2009 HELSINKI, VOITTAJA-09
Tuomari Eeva Resko

UROKSET, JUNIORILUOKKA
DON JUAN DU DOMAINE DE L’ANGE NOIR 16263/09
s. 3.8.2008 i. Bao Dai De La Bacska
e. Cerise Du Domaine De L’ange Noir
Tiivis, erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Kaunis iso 
pää. Erin. ilme ja rypyt. Saisi olla hieman parempi maski. 
Vahva ylälinja. Eturinta voisi olla parempi. Hyvä luusto. 
Hyvä häntäkieppi, mutta hieman matala hännän kiinni-
tys. Voisi olla parempi polvikulma ja leveämpi reisi. Vaale-
at kynnet. Voisi liikkua hieman vapaammalla askeleella.
JUN EH
BEAMZTAR AMANTI D’ESTATE S32128/2009
Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros. Erinomainen pää. 
Suuret kauniit silmät. Hyvin kulm. edestä & hyvä eturinta. 
Hyvä luusto. Rintakehä voisi olla pitempi. Selkälinja saisi 
olla tasaisempi. Hyvä häntäkieppi & takaosa. liikkuu hy-
vin. JUN ERI, JUK2, PU4
MARABOU QUICK TRICK 11816/11
s. 17.11.2008 i. Vilway’s Legend Of Love
e. Hanlait XL Chilipepper
Erin. tyyppi, kaunis suuri pää ja erin. ilme. Hyvä koko & 
mittasuht. Hyvä tiivis runko. Selkälinja painuu aavistuk-
sen lapojen takaa. Erin. häntä & hännän kiinnitys. Erin. 
takaosa. liikkuu hyvin. JUN ERI, JUK1, PU3, VASERT
SO COMICAL PUSS IN BOOTS 28158/09
s. 18.2.2009 i. Celestial Storybook Hokule’a
e. Puggens Madeleine Of Sweden
kookas, erittäin tiivis, kauniisti esiintyvä uros. Hyvä pää, 
kauniit suuret silmät. Voisi olla hieman paremmin kul-
mautunut edestä ja parempi eturinta. Tiivis hyvä runko, 
hieman pitkä lanneosa. Hyvä häntäkieppi. Vahva, hyvä 
takaosa. Liikkuu hyvin. JUN EH, JUK4
TROPPOLA NICOLAS CAGE 61210/08
s. 21.11.2008 i. Hunsrueck’s Flying Finn
e. Troppola Extra Adora
Hyvän tyyppinen uros. Kuono-osa ja alaleuka saisi olla 
leveämpi. Hyvät rypyt. Hyvin kulm. etuosa. Selkälinja sai-
si olla tasaisempi. Hyvä häntä & hännän kiinnitys. vahva 
riittävän kulm. takaosa. Saisi liikkua kauttaaltaan parem-
min. tarvitsee lisää kehätottumusta. JUN H
XERIEX’S SOUND OF BLUES 57906/08
s. 10.10.2008 i. Vilway’s Legend Of Love
e. Xeriex’s Evening Melody
Vielä hieman ilmava uros. Hyvä pää ja ilme. Kaunis nis-
kakaari, hyvin kulm. etuosa. Lyhyt rintakehä, hyvä luusto. 
Selkälinja saisi olla tasaisempi. Hyvä häntäkieppi, mutta 
hieman matalalle kiinnittynyt. saisi olla hieman vahvempi 
takaosa JA LEVEÄMPI REISI. Saisi liikkua kauttaaltaan 
paremmin. JUN H
TANGETIPPEN’S VIN DIESEL NORWEG BOY N22232/08
s. 20.8.2008 i. Tangetoppen’s Obelix
e. Tangetoppen’s Lovely Lilly
Erittäin hyvän tyyppinen & kokoinen uros. Erittäin hyvä 
pää, joskin hieman raskaat huulet. Hyvät korvat. Voisi 
olla hieman paremmin kulm. edestä ja enemmän eturin-
taa. Vankka runko. Saisi olla hieman tasaisempi selkälin-
ja. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin, hieman leveästi edestä.
JUN ERI, JUK3
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UROKSET, NUORTEN LUOKKA
ACTERHALEN LARIKS 16596/08
s. 24.1.2008 i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav
e. Acterhalen Framboos
Hyvätyyppinen uros. Hyvä pää, kuono-osa voisi olla le-
veämpi. Hyvät silmät. Hyvä niskakaari, hyvin kulm. etu-
osa. Hieman matala ja pitkä. Hyvä häntäkieppi, hieman 
matalalle kiinnittynyt. Tiivis runko. Hyvä, vahva takaosa, 
liikkuu hyvin. Saisi olla hieman puhtaampi väri. NUO H
BLÅ MANDAG’S ONE IS ENOUGH ENOCH N14725/08
Erin. tyyppi & koko. Pää voisi olla hieman suurempi, sa-
moin silmät. Kauniit pienet korvat. Hieman suora edes-
tä ja eturinta voisi olla parempi. Tiivis hyvä runko. Hyvä 
häntä, voisi olla hieman vahvempi takaosa. Erittäin hyvä 
liikkuja, kantoi itsensä kauniisti liikkeessä.
NUO ERI, NUK2
FORCITAL CAPPUCINO RKF2294744
Erittäin hyvän tyyppinen, vankka uros. Erin. pää, suuret 
kauniit silmät. aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä etuosa. 
tiivis hyvä runko. hyvä häntäkieppi, vahva takaosa. liikkui 
ja esiintyi hyvin. NUO ERI, NUK3
JOU-HAUN BRUTUSBRUNO 28497/08
s. 24.3.2008 i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen
e. Jou-Haun Viivi
Kookas, hyvätyyppinen uros. Suuri, hyvämuotoinen pää 
ja kauniit silmät. Hyvin kulm. etuosa, hieman lyhyt rinta-
kehä. Hyvä luusto, hieman painuneet ranteet ja vaaleat 
kynnet. Tiivis runko. Erin. häntä & hännän kiinnitys. Hyvä 
takaosa. Liikkui hyvin. NUO ERI, NUK 4
KNOCKOUT VOM SACHSEN ADEL 37658/08
s. 1.2.2008 i. Kesander’s Merlin
e. Kesander’s Black Beatrice
Hyvänkokoinen, mutta hieman matala ja pitkä uros. Erin. 
iso pää ja silmät. Hieman turhan voimakas nenän ryppy. 
Kaunis niskakaari. Saisi olla paremmin kulm. edestä ja 
suoremmat eturaajat. Tiivis runko, vahva takaosa. Hie-
man matala hännän kiinnitys. Saisi liikkua kauttaaltaan 
paremmin. Hyvä väri. NUO H
TANGETOPPEN’S VALENTINO N22233/08
s. 20.8.2008 i. Tangetoppen’s Obelix
e. Tangetoppen’s Lovely Lilly
Erin. koko & tyyppi. Hyvä iso pää, silmät voisivat olla 
hieman suuremmat ja kuono-osa leveämpi, erittäin hyvä 
lyhyt runko ja erin. ylälinja. Hyvä vahva takaosa. Liikkui 
hyvin, aavistuksen leveästi edestä. Kantaa itsensä hyvin 
liikkeessä. NUO ERI, NUK1
THURSDAY 28499/08
s. 24.3.2008 i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen
e. Jou-Haun Viivi
Kookas uros, hyvää tyyppiä, hyvä pää, suuret silmät. Voi-
si olla hieman tummempi maski. Erit. hyvin kulm. etuosa 
ja hyvä luusto. tiivis runko, joka voisi olla aavistuksen 
lyhyempi. Voisi olla parempi hännänkiinnitys. Hyvä vahva 
takaosa. Liikkui hyvin silloin kun halusi. Valitettavasti ei 
näyttelytuulella tänään. NUO H
XERIEX’S SILENT LOVER 39188/08
s. 16.5.2008 i. Vilway’s Part Time Lover
e. Xeriex’s Love Like Wind
Hyvänkokoinen vankka uros. Erittäin hyvä pää & ilme. 
Hyvä niska, hyvin kulm. edestä & hyvä luusto. Vaaleat 
kynnet. Rintakehä saisi olla pidempi ja selkälinja tasai-
sempi. Hieman matala hännänkiinnitys. liikkui muuten 
hyvin, mutta hieman leveästi edestä, hyvä väri. NUO EH

UROKSET, AVOIN LUOKKA
JOU-HAUN PONTUSPONZO 32732/06
s. 10.5.2006 i. Nabuco’s Calvin Klein e. Jou-Haun Viivi
Erit. hyvätyyppinen uros, hieno pää, erin. ilme. Voisi olla 
hieman paremmin kulm. edestä. Vankka luusto, hyvä 
runko. Voisi olla hieman korkeampi hännänkiinnitys. Erin. 
takaosa. liikkui kauttaaltaan erittäin hyvin. Saisi olla puh-
taampi väri. AVO ERI, AVK2
MARMAZET VASH ZENIT RKF 2248558
Erit. hyvät mittasuhteet omaava erittäin hyvä uros. Erin. 
pää & ilme. Pitäisi olla paremmin kulm. edestä ja vah-
vempi eturinta. Turhan leveä edestä. Vankka lyhyt runko. 
Hännänkiinnitys voisi olla parempi samoin takakulmat. 
Saisi liikkua kauttaaltaan peremmin. AVO H
NASTANAKIN GUSTU ADOLFE 11245/08
s. 26.11.2007 i. Fomielens Itos Vesta-Robroy
e. Nastanakin Eliissa
Kookas, mutta mittasuht. hieman matala ja pitkä uros. 
Hyvä pää, hyvin kulmautuneet etu & takaosa. Riittävä 
luusto. Vankka runko. Hännänkiinnitys saisi olla parempi. 
Saisi liikkua kauttaaltaan paremmin. AVO H
ROSEDALE BRIGHT SPARK 58631/07
s. 12.11.2007 i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen
e. Sinimetsän Glamour
Hyvänkokoinen, hieman matala & pitkä uros. Pää vielä 
kehitysvaiheessa. Kauniit silmät. Hyvin kulm. edestä & 
takaa. Tiivis vankka runko ja hyvä hännänkiinnitys. Vahva 
takaosa. Liikkui sivulta & takaa hyvin, hieman vispaten 
edestä. AVO EH, AVK3
TANGETOPPEN’S MILLION DOLLAR MAN N19535/07
Erit. hyvätyyppinen oikeat mittasuht. omaava uros. Pää 
voisi olla aavistuksen suurempi ja kuono-osa leveämpi. 
Erin. ylälinja, häntä ja hännänkiinnitys. Erin. luusto. Sei-
soo hyvin raajoillaan. Liikkui hyvin muuten, mutta hieman 
leveästi edestä. AVO ERI, AVK1, PU2, VASERT
XERIEX’S EXPERT OF MAGIC 19177/07
s. 10.2.2007 i. Xeriex’s Erno Ensimmäinen
e. Vilway’s Miss Maybelline
hyvätyyppinen aavistuksen turhan pitkä uros. Pää voisi 
olla hieman suurempi, hyvä ilme. Riittävästi kulm. edes-
tä, riittävä luusto. Tiivis runko. Hieman matala hännän-
kiinnitys. Hyvin kulm. takaa, joskin takaosa voisi olla voi-
makkaampi. liikkui muuten hyvin, mutta hieman vispaten 
edestä, saisi olla parempi väri. AVO EH, AVK4
IRMILE HILTON HARD NARGER RKF2179492
Kookas vankka uros. iso pää, mutta kuono-osa saisi olla 
leveämpi, hieman raskaat korvat. Hyvin kulm. edestä. 
Erin. ylälinja & häntäkieppi. riittävästi kulm. takaa, voisi 
olla hieman leveämpi reisi. Liikkui suhteellisen hyvin hie-
man vispaten edestä. AVO EH

UROKSET, VALIOLUOKKA
BOMBASTIC CHEERFUL BUDDHA RKF2181678
s. 16.12.2007 i. Jack-Black Mad-Mops
e. Bombastic Joybella La-Bomba
Hieman matala & pitkä uros. Hyvä pää & ilme. Hieman 
leveä edestä. Vankka runko, hieman lyhyt rintakehä. Hy-
vin kulm. vahva takaosa, hyvä häntä, mutta aavistuksen 
matalalle kiinnittynyt. Liikkui muuten hyvin, mutta hieman 
leveästi edestä. VAL EH, VAK4
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DOBRY DUH HAN RKF1761697
Erit. hyvätyyppinen, oikeat mittasuht. omaava uros. Erin. 
pää & ilme. Riittävästi kulm. edestä & takaa. Hieman 
painuneet ranteet. Hännänkiinnitys saisi olla parempi ja 
selkälinja tasaisempi. Liikkuu hyvin. VAL ERI, VAK3
MARMAZET ZOLOTOY OSTAP RKF2042207
s. 2.6.2006 i. Double D Cinoblu’s Masterpiece
e. Marmazet Katya-katenka-Katyusha
Raskas, hyvätyyppinen uros, hyvä pää, raskaat korvat. 
Hyvät pyöreät silmät. Erin. luusto. Melko suora edestå & 
takaa, vankka runko. Hännän kiinnitys saisi olla parempi. 
Liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. Hieman turhan paljon 
ryppyjä. VAL EH
TANGETOPPEN’S OBELIX N26519/07
s. 19.9.2007 i. Filosofias Marcello
e. Tangetoppen’s Fiola
Erin. koko & tyyppi, hyvä pää & ilme. Voisi olla parem-
min kulm. edestä. Hieman sisäkierteiset eturaajat. Erin. 
runko, häntä, hännänkiinnitys & takaosa. Liikkui takaa 
% sivulta hyvin, etuliikkeessä hieman huomauttamista. 
Kantaa itsensä liikkeessä hyvin.
VAL ERI, VAK1, PU1, VSP. SERT, CACIB, FI MVA
XERIEX’S ELECTRIC MANUSS 19175/07
s. 10.2.2007 i. Xeriex’s Erno Ensimmäine
e. Vilway’s Miss Maybelline
Erit. hyvätyyppinen uros. Hyvä pää, hieman turhan voim. 
nenäryppy. erin ylälinja, hieman pitkä lanneosa. Hyvä 
etu-ja takaosa & eturinta. Hyvä häntä, hieman matala 
hännänkiinnitys. Liikkui kauttaaltaan erittäin hyvin, hyvä 
turkinlaatu & erittäin hyvä väri ja väritys. VAL ERI, VAK2

UROKSET, VETERAANILUOKKA
PUGSIES HENRY MORSE S12348/2001
s. 25.11.2000 i. Moloss Chopard Heaven
e. Kastanjan Jersey Lily
Ikäisekseen upeassa kunnossa oleva veteraani. erin. 
tyyppi. Kaunis iso pää & hyvä ilme. Erin ylälinja & etuosa. 
Vankka runko. Erin häntä & takaosa, liikkuu ja esiintyy 
hyvin. VET ERI, VEK1

NARTUT, JUNIORILUOKKA
MARABOU QUIXOTIC EXOTIC 11815/09 
s. 17.11.2008 i. Vilway’s Legend Of Love
e. Hanlait XL Chilipepper
Hieman pitkä & matala narttu, hyvä pää & ilme. Voisi olla 
hieman parempi maski. Hyvin kulm. edestä mutta hie-
man löysä kyynärpäistä. Selkälinja saisi olla tasaisempi 
ja hännän kiinnitys parempi. hyvä takaosa. Normaalit ta-
kakulmat. Saisi liikkua ja esiintyä paremmin. JUN H
MILLIMARIN FIINI-FUKSIA 49815/08
s. 7.8.2008 i. Isabis Divan Doctor
e. Millimarin Aino-Anemoone
Hyvätyyp. narttu, hyvä pää, kuono-osa voisi olla hieman 
leveämpi, hyvä ilme. Hyvin kulm. edestä ja normaali luus-
to, Hieman lyhyt rintakehä, mutta muuten hyvin kehitty-
nyt runko. Hyvä häntä. Norm. takakulmat. saisi liikkua 
kauttaaltaan paremmin. Etuosa putoaa kovin liikkeessä.
JUN H
OSCULARIA’S IS THIS LOVE 17155/09
s. 24.12.2008 i. Puggens Qung Qarl e. Troppola Xaviera
Hyvän tyyp. tiivis narttu. Hyvin ilmeikäs pää. Tiivis hyvä 
ylälinja. Hyvin kulm. edestä & takaa. Hyvä häntä. Voisi 
liikkua hieman paremmalla askeleella, hyvä väri.
JUN ERI, JUK3

PUGEMON ENDLESS LOVE 58007/08
s. 13.10.2008 i. Kastanjan Anagallis e. Nensi
Sievä narttu. Hyvä pää & ilme. Tiivis runko & hyvä luusto. 
Hyvä takaosa. Selkälinja saisi olla tasaisempi. Hyvä hän-
tä, hieman matala hännän kiinnitys. Saisi liikkua kaut-
taaltaan paremmin & oppia vähän enemmän käytöstä 
kehässä. JUN H
STRANDSMEDJANS ELSIE S54963/2008
Erittäin hyvätyyppinen narttu. Kaunis pää & ilme. Hyvä 
etu-& takaosa. Hyvä runko, joka voisi olla hieman tiiviim-
pi & lanneosaltaan lyhyempi. Hyvä takaosa. Liikkuu kaut-
taaltaan erittäin hyvin. Esiintyy hyvin. JUN ERI, JUK2
TANGETOPPEN’S UNBREAKABL NEWS 60904/08
s. 5.8.2008 i. Tangetoppen’s gentleman e. Didier Andes 
Yanquetruz La Guerrera
erin. tyyppi & koko. Erittäin hyvä pää. Erin. ylälinja. Tiivis 
hyvä runko. Hyvä luusto. Erin. häntä 6 takaosa. Liikkui 
muuten hyvin, hieman moittimista etuliikkeissä. erin. ko-
konaisuus. JUN ERI, JUK1, PN1, ROP, SERT
VILWAY’S RAMBLING ROSE 48480/08
s. 4.8.2008 i. Xeriex’s erno Ensimmäine
e. Vilway’s Perfume Di Pixy
Kookas ja melko raskas narttu. Hyvä pää & ilme. Hie-
man raskaat korvat. Erittäin hyvä ylälinja & häntä. Vankka 
runko, mutta hieman liian pitkä lanneosa. Hyvä takaosa. 
liikkui hyvin. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. 
vaaleat kynnet. JUN EH, JUK4
XERIEX’ S SOUL SISTER 57910/08
s. 10.10.2008 i. Vilway’s legend Of Love
e. Xeriex’s Evening Melody
Hyvänkokoinen narttu. Hyvä pää & ilme. Ylälinja voisi olla 
seistessä hieman tasaisempi. Hyvin kulm. edestä. Norm. 
luusto. Vankka runko. Hyvä takaosa. Liikkui hyvin. Antaa 
aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman. Väri voisi olla 
parempi. JUN EH

NARTUT, NUORTEN LUOKKA
ACTERHALEN LELJE 16600/08
s. 24.1.2008 i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav
e. Acterhalen Framboos
Hyväntyyp. vankka narttu. Kaunis pää & ilme. Hyvät ry-
pyt. Hyvin kulm. edestä & takaa. Tiivis vankka runko & 
hyvä ylälinja. Hyvä häntä. liikkui kauttaaltaan hyvin. Väri 
saisi olla puhtaampi. NUO ERI, NUK3
BLÅ MANDAG’S FROYDIS FLYING FOR FUN N14729/08
Erit. hyvätyyppinen, tiivis narttu. Hyvä pää & ilme. Tiivis 
vankka runko & erin. ylälinja. Voisi olla aavistuksen lyhy-
empi lanneosa. Erit. hyvä häntä & takaosa. Liikkuu kaut-
taaltaan hyvin. NUO ERI, NUK1
JOU-HAUN JUSTINA 28494/08
s. 24.3.2008 i. Xeriex’s Erno Ensimmäine
e. Jou-Haun Viivi
Erit. hyvätyyppinen narttu. Kaunis pää & ilme. Erit. hyvin 
kulm. edestä & hyvä eturinta. Hyvä ylälinja & häntä. Hyvä 
takaosa, liikkui kauttaaltaan hyvin. Hyvä väri.
NUO ERI, NUK2

NARTUT, AVOIN LUOKKA
ACTERHALEN KANELROOS 40287/07
s. 11.6.2007 i. Kaa-Kaarin Karl-Gustav
e. Acterhalen Zwarte Fee
Hyvänkokoinen tiivis narttu, joka antaa aavistuksen ma-
talaraajaisen vaikutelman. Erin. pää & ilme. Hyvä niska-
linja. Hyvin kulm. edestä. Hieman lyhyt rintakehä. Hyvä 
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häntä hieman matalalle kiinnittynyt. Riittävät takakulm. 
Liikkui kauttaaltaan suhteellisen hyvin. Väri saisi olla 
puhtaampi. AVO EH, AVK1

NARTUT, VALIOLUOKKA
HANLAIT XL CHILIPEPPER 48627/06
s. 19.9.2006 i. Kastanjan Grand Slam
e. Hanlait Rosalinda
Tiivis hyväntyyp. narttu. Erin. pää & ilme. Ylälinja putoaa 
lapojen takaa liikkeessä. Hyvin kulm. edestä. Tiivis vah-
va runko. hyvä häntä & takaosa. liikkui edestä hieman 
leveästi, hyvin sivusta & takaa. Antaa itsestään hieman 
matalaraajaisen vaikutelman. VAL EH
JOU-HAUN VIIVI 21440/03
s. 5.3.2003 i. Troppola Quantana Mera
e. Alaunt Carlin Gaunis-Veera
Erit. hyvätyyppinen, aavistuksen matala narttu. Erin. pää, 
erit. hyvin kulm. edestä & takaa. Tiivis vankka runo. Erin. 
häntä. Liikkui kauttaaltaan hyvin. VAL ERI
JOU-HAUN VILMA 32734/06
s. 10.5.2006 i. Nabuco’s calvin Klein e. Jou-Haun Viivi
Kookas, erin. rotutyyppi. Erin. pää & ilme. Erit. hyvin 
kulm. edestä. Hyvä ylälinja, runko & hännän kiinnitys. 
Hyvä takaosa. Liikkui sivulta erittäin hyvin. Hieman vis-
paten edestä. Saisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa.
VAL ERI
OPERTUNITY’S DEJAVU NO2598/06
Erit. hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuht. Erit. hyvä pää & 
ilme. Erit. hyvä ylälinja, etu-& takaosa. Hyvä häntä. Liik-
kui sivulta hyvin. VAL ERI
PUGGENS MADELEINE OF SWEDEN 16046/07
s. 25.7.2006 i. Puggens Arthur humle
e. Puggens Gisela Af Såsta
Erin. tyyppiä oleva. Erin. pää & ilme. Tiivis vankka runko. 
Erin. ylälinja. Erit. hyvä etu-& takaosa. Hyvä leveä reisi. 
Hyvä häntä. Liikkui muuten hyvin, hieman leveästi edes-
tä. VAL ERI, VAK1, PN2, CACIB

ROBIC’S HERE I COME TO IPZIG S33821/2005
Sopivan kokoinen vankka narttu. Erin. pää & ilme & rypyt. 
Tiivis hyvä runko. Erin. ylälinja. Hyvä luusto, häntä & hän-
nän kiinnitys. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. VAL ERI, VAK4
TANGETOPPEN’S BZ STAR S14057/2006
Vankka, erit. hyvän tyyp. narttu. Erin. pää & ilme. Hyvä 
maski & rypyt. Tiivis vankka runko. Erit. hyvin kulm. edes-
tä & hyvä eturinta. Hyvä häntä. Leveä vankka reisi. Liikkui 
sivulta takaa & hyvin, hieman leveästi edestä.
VAL ERI, VAK3, PN4
TANGETOPPEN’S NEVER ENDING STORY N19373/07
Erin. koko & tyyppi. Erin. pää & ilme. Erit. hyvä ylälinja. 
Tiivis lyhyt runko. Voisi olla hiukan enempi eturintaa. hyvä 
takaosa, häntä & hännän kiinnitys. liikkui muuten hyvin, 
hieman leveästi edestä.
VAL ERI, VAK2, PN3, VASERT, VARACA

KASVATTAJALUOKKA
KENNEL JOU-HAUN
Ryhmä erit. hyvätyyppisiä mopseja. Kaikilla erin. päät ja 
etuosat. Erittäin samantyyppisiä. Onnittelut kasvattajal-
le. KASV2, KP
KENNEL TANGETOPPEN
Ryhmä upeita mopseja. Kaikilla erin. koko & mittasuh-
teet ja ääriviivat. Parhaat onnittelut kasvattajalle.
KASV1, KP
KENNEL XERIEX’S POISSA



OULU	  13.7.2013	  
tuom.	  Iuza	  Beradze,	  Georgia	  (pennut)	  	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Ziggy’s	  Son	  Of	  A	  Gun	  
Very	  nice	  type	  head.	  Compact.	  Correct	  body.	  Deep	  chest.	  Well	  boned.	  Good	  angulation	  &	  movement	  &	  
temperament.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Jou-Haun	  Runa	  
Nice	  head.	  Good	  chest.	  Not	  enough	  compact	  body.	  Correct	  angulations.	  Enough	  good	  movement.	  Good	  
temperament.	  
PEN1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
	  
	  
OULU	  13.7.2013	  
tuom.	  Gabriela	  Veiga,	  Portugali	  (ei	  pennut)	  
	  
UROKSET:	  
Vinddragets	  Hurtige	  Harald	  
Young	  dog	  on	  a	  big	  side.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite,	  wrinkles.	  A	  bit	  longish	  at	  the	  moment	  
in	  body.	  Correct	  chest	  &	  feet	  &	  tailset.	  Moves	  well	  but	  needs	  to	  settle	  down.	  
JUN	  ERI1	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Excellent	  dog.	  Excellent	  body	  &	  bone	  &	  proportions.	  Strong	  chest.	  Excellent	  feet	  &	  tailset.	  Beautiful	  
masculine	  head	  &	  expression	  with	  correct	  wrinkles	  &	  muzzle.	  Correct	  bite.	  Fabulous	  mover.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Kingsize	  Black	  Kulta	  Hot	  Amigo	  
Excellent	  dog.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  skull	  &	  muzzle	  &	  bite.	  Correct	  wrinkles.	  Correct	  body	  &	  
bone	  proportions.	  Correct	  chest	  &	  tailset.	  Moves	  well.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PU-‐4	  
Fin-Anssin	  Intuitio	  
Nice	  dog.	  Correct	  construction.	  Nice	  head	  &	  expression	  for	  a	  black.	  Correct	  skull	  &	  muzzle	  &	  wrinkles	  
&	  bite.	  Correct	  chest.	  Ok	  tailset.	  Moves	  well.	  
AVO	  ERI1	  
Vinddragets	  Flörtige	  Fritz	  
Strong	  dog.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Correct	  skull	  &	  muzzle	  &	  bite.	  Heavy	  boned.	  Bit	  long	  in	  body	  &	  
bit	  heavy	  wrinkled.	  Nice	  mover.	  Correct	  tailset.	  
AVO	  ERI2	  
Flash	  Of	  Joy	  Rikardo	  Flakce	  
Nice	  dog.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Correct	  skull	  &	  muzzle	  &	  ears	  &	  eyes	  &	  bite.	  Correct	  wrinkles	  &	  
head	  &	  body.	  Correct	  topline	  &	  chest	  &	  tailset.	  Excellent	  mover.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Kingsize	  Fawn	  Italian	  Ravioli	  
11	  years	  old.	  Excellent	  head	  &	  expression.	  Very	  masculine	  &	  strong.	  Still	  excellent	  body	  proportions	  &	  
bone.	  Excellent	  mover	  for	  his	  age.	  
VET	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  ROP-‐vet	  
NARTUT:	  
Troppola	  You	  Only	  Live	  Once	  
Excellent	  bitch,	  11	  months	  old.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  skull	  &	  muzzle	  &	  bite	  &	  eyes	  &	  ears	  &	  
wrinkles.	  Correct	  body	  &	  bone	  &	  proportions.	  Beautiful	  mover.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Vinddragets	  Gulliga	  Göta	  



Nice	  bitch.	  Correct	  feminine	  head	  &	  expression.	  Correct	  skull	  &	  muzzle	  &	  eyes	  &	  ears	  &	  bite.	  A	  bit	  long	  
in	  body	  at	  the	  moment.	  Needs	  to	  mature.	  Moves	  well.	  
JUN	  ERI2	  
Marmazet	  Tequila	  
Nice	  bitch.	  Well	  constructed.	  Feminine	  head	  &	  expression	  but	  would	  like	  it	  to	  be	  more	  important.	  Nice	  
bone	  &	  body	  proportions.	  Correct	  mover.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Oscularia’s	  Design	  In	  Malice	  
Excellent	  bitch.	  Nicely	  presented.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite	  &	  wrinkles.	  Correct	  body	  &	  
bone	  &	  tailset.	  Moves	  well.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  CACIB	  
Troppola	  What	  A	  Woman	  
Nice	  bitch.	  Well	  constructed.	  Feminine.	  Just	  a	  little	  bit	  long	  at	  the	  body	  at	  the	  moment.	  Correct	  head	  &	  
expression.	  Correct	  bite	  &	  wrinkles.	  Strong	  chest.	  Correct	  tailset.	  Moves	  well.	  
NUO	  ERI3	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
Excellent	  bitch.	  Well	  constructed.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  skull	  &	  muzzle	  &	  bite	  &	  ears	  &	  
wrinkles.	  Correct	  body	  proportions.	  Ok	  tail.	  Moves	  well.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐CA	  
Gialitis	  Harso	  Tifani	  
Nice	  bitch.	  Correct	  proportions.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Strong	  boned.	  Strong	  chest.	  Correct	  tailset	  
&	  movement.	  A	  bit	  too	  many	  wrinkles	  on	  the	  body.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Nastanakin	  Leainna	  
Nice	  bitch.	  Correct	  proportions.	  Correct	  head	  &	  expression	  &	  bite.	  Would	  like	  more	  open	  nostrils.	  
Correct	  body	  proportions	  &	  tailset.	  Moves	  well.	  
AVO	  ERI3	  
Nastanakin	  Oaja	  
Nice	  overall	  bitch.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Correct	  body	  size	  but	  would	  like	  longer	  
upper	  arm.	  Too	  low	  tailset.	  Needs	  to	  settle	  down	  in	  movement.	  	  
AVO	  EH	  
Tale’s	  Of	  Fantasy	  Anastasia	  
A	  bit	  long	  in	  body.	  Head	  with	  good	  expression	  but	  skull	  is	  bit	  rounded	  &	  earset	  a	  bit	  low.	  Correct	  bite.	  
Moves	  well.	  
AVO	  EH	  
Vinddragets	  Flörtinga	  Felicia	  
Nice	  overall	  bitch.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  wrinkles	  &	  bite.	  Correct	  body	  proportions	  but	  a	  bit	  
long	  in	  body.	  Toes	  out	  a	  bit	  in	  front.	  Moves	  well.	  
AVO	  ERI4	  
Jou-Haun	  Serafina	  
Excellent	  bitch.	  Beautiful	  important	  head	  &	  expression.	  Well	  layed.	  Correct	  bite.	  Correct	  body.	  
Excellent	  mover.	  Confirms	  the	  quality	  of	  championship.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Nastanakin	  Kariinna	  
Excellent	  bitch.	  Excellent	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite	  &	  body	  proportions	  &	  tailset.	  Moves	  very	  
well.	  Confirms	  	  quality	  of	  championship.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
	  



NASTOLA	  21.7.2013	  
tuom.	  Tanya	  Ahlman-Stockmari	  
	  
UROKSET:	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
Kookas,	  maskuliininen	  uros.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet	  seistessään.	  Hyvä	  kallo-‐osa.	  Kaunis	  ilme.	  
Kookkaat	  korvat.	  Hyvä	  maski.	  Hyvät	  avonaiset	  sieraimet.	  Hyvinkaareutunut,	  riittävän	  leveä	  alaleuka.	  
Hyvä	  runko	  ja	  raajaluuston	  voimakkuus.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Oikea	  rullaus	  takaliikkeissä.	  Hyvä	  käytös.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Roseclan’s	  Karelian	  Chili	  
Hyvänkokoinen	  uros,	  selvä	  sukupuolileima.	  Vahva	  kaula.	  Hyvä	  niska.	  Kookkaaat	  korvat.	  Kuono-‐osa	  
voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi	  silmien	  alta.	  Hyvä	  eturinta.	  Toivoisin	  hieman	  pidemmän	  rintakehän.	  
Hieman	  liian	  kuroutunut	  alalinja.	  Hieman	  löysäkierteinen	  häntä.	  Liikkeiden	  tulee	  vielä	  vakiintua.	  
JUN	  ERI2	  
Troppola	  X	  From	  Outer	  Space	  
Ryhdikäs	  tiivisrakenteinen,	  voimakasrunkoinen	  uros.	  Erinomainen	  koko.	  Erinomaiset	  rungon	  
mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hieman	  voimakas	  nenävekki.	  Kaunis	  ylälinja.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Erinomainen	  käytös.	  Erinomainen	  pigmentti.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Finndanes	  Kinging	  Around	  
Hyvänkokoinen	  uros,	  jolla	  saisi	  olla	  tiiviimpi	  ja	  tasapainoisempi	  ylälinja	  liikkeessä	  ja	  seistessä.	  Antaa	  
itsestään	  hieman	  matalaraajaisen	  yleisvaikutelman.	  Hyvät	  silmät.	  Turhan	  voimakas	  nenävekki.	  Vahva	  
kaula.	  Pehmeähkö	  karvapeite.	  Oikea	  raajaluuston	  voimakkuus.	  Hyvä	  pigmentti.	  Tulisi	  olla	  
tiiviimmässsä	  kunnossa.	  Palkintosija	  määräytyy	  nenävekin	  voimakkuudesta	  johtuen.	  
AVO	  H	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  
Kookas,	  pitkärunkoinen,	  maskuliininen	  uros.	  Antaa	  takakorkean	  yleisvaikutelman	  seistessään.	  Hieman	  
pitkä	  kuono-‐osa.	  jonka	  tulisi	  olla	  myös	  täyteläisempi	  silmien	  alta.	  Alaleuka	  saisi	  kaareutua	  
kauniimmin.	  Alaleuka	  katoaa	  huulien	  taakse.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Fawn-‐väri	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Hyvä	  
käytös.	  Liikkuu	  leveästi	  ja	  ulkokierteisesti	  edestä.	  Takaraajojen	  liike	  saisi	  olla	  tehokkaampi.	  
AVO	  T	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Hyvänkokoinen	  uros.	  Selvä	  sukupuolileima.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Kookkaat	  korvat.	  Toivoisin	  
tummemmat	  silmät.	  Hyvät	  avonaiset	  sieraimet.	  Riittävä	  alaleuan	  kaarevuus.	  Hyvä	  runko	  ja	  
raajaluusto.	  Hieman	  alhainen	  hännänkiinnitys.	  Taipimusta	  seistä	  hieman	  ulkokierteisesti	  edestä.	  
Toivoisin	  hieman	  korostuneemman	  eturinnan.	  Liikkuu	  riittävällä	  ulottuvuudella.	  	  
VAL	  ERI2	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Kookas,	  maskuliininen	  uros,	  jonka	  toivoisin	  hieman	  lyhyemmäksi	  lanneosaltaan.	  Vahva	  niska.	  Hyvä	  
eturinta.	  Erinomainen	  pigmentti.	  Hyvä	  kallo-‐osa.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvät	  avonaiset	  sieraimet.	  Alaleuassa	  
voisi	  olla	  hieman	  enemmän	  kaarevuutta.	  Erinomainen	  pitkä	  rintakehä.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Oikea	  
rullaus	  liikkeessä.	  Ryhdikäs	  kokonaisuus.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  
NARTUT:	  
Raparperin	  Kultapulu	  
Narttumainen	  kokonaisuus.	  Tilavarunkoinen.	  Pyöristää	  ylälinjaansa	  liikkeissä.	  Ei	  tahdo	  kantaa	  
häntäänsä.	  Liikkeessä	  jo	  hieman	  alhainen	  hännänkiinnitys.	  Pienehkö	  pää.	  Kevyet	  korvat.	  Kauniit	  
silmät.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  vankempi.	  Hyvä	  pigmentti.	  Liikkeestä	  puuttuu	  rodunomainen	  tehokkuus	  ja	  
rullaus.	  Erinomainen	  käytös.	  
JUN	  T	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Neliömäiset	  rungon	  mittasuhteet	  omaava,	  erinomaisella	  ulottuvuudella	  liikkuva	  narttu,	  jolla	  
kokonaisuudessaan	  erinomainen	  runko	  ja	  rungon	  voimakkuus.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  



Erinomainen	  pigmentti.	  Hyvä	  kallo-‐osa	  ja	  ilme.	  Kokonaisuudessaan	  hieman	  kevyt	  kuono-‐osa.	  
Erinomainen	  eturinta.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  	  
Debdies	  She’s	  Got	  the	  Look	  
Tiivisrakenteinen,	  ryhdikäs,	  hyvänkokoinen	  narttu.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kallo-‐osa.	  
Kookkaat	  korvat.	  Hyvä	  ilme.	  Kauniisti	  kaareutunut	  alaleuka.	  Väritys	  voisi	  olla	  puhtaampi.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  rodunomaisesti.	  Erinomainen	  käytös.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Finndanes	  Garden	  Gnome	  
Feminiininen	  kokonaisuus.	  Erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Vankka	  runko.	  Vahva	  kaula.	  Toivoisin	  
hieman	  tummemmat	  silmät.	  Hyvät	  avonaiset	  sieraimet.	  Kauniisti	  kaareutunut	  alaleuka.	  Hyvä	  eturinta.	  
Liikkuu	  oikealla	  rullauksella.	  Hieman	  kevyet	  korvat.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Merenrannan	  Unique	  Miss	  Ilo	  
Hyvänkokoinen,	  feminiininen	  narttu.	  Tilava	  runko.	  Pehmeyttä	  ylälinjassa.	  Kookkaat	  korvat.	  Toivoisin	  
tummemmat	  silmät.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täyteläisempi	  silmien	  alta,	  mutta	  kauniisti	  kaareutunut	  
alaleuka.	  Hieman	  löysäkierteinen	  häntä.	  Erinomainen	  käytös.	  Eturaajojen	  liike	  saisi	  olla	  
yhdensuuntaisempi.	  
AVO	  EH4	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Hyvänkokoinen,	  feminiininen	  narttu.	  Hieman	  pehmeä	  ylälinja.	  Tilava	  runko.	  Hyvä	  kallo-‐osa.	  
Erinomainen	  pigmentti.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi	  silmien	  alta	  ja	  alaleuka	  korostuneempi.	  
Hieman	  alhainen	  hännänkiinnitys.	  Toivoisin	  jäntevämmät	  takaraajat.	  Liikkuu	  kovin	  leveästi	  edestä.	  
Takaraajojen	  liike	  saisi	  olla	  jäntevämpi	  ja	  yhdensuuntaisempi.	  Palkintosija	  määräytyy	  tänään	  
liikkeistä.	  
AVO	  H	  
Xeriex’s	  King	  Peace	  
Ryhdikäs,	  ihastuttava	  käytöksinen	  narttu.	  Erinomainen	  runko	  ja	  eturinta.	  Vahva	  kaula,	  hyvä	  niska.	  
Upea	  pigmentti.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme,	  joskin	  toivoisin	  pienemmät	  korvat.	  Hyvät	  avonaiset	  
sieraimet.	  Rodunomaisesti	  kulmautunut.	  Hieman	  löysäkierteinen	  häntä.	  Liikkuu	  erinomaisesti.	  Oikea	  
rullaus	  takaliikkeissä.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT→FI	  MVA	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
Feminiininen,	  touhukas,	  mopsimaista	  elämäniloa	  täynnä	  oleva	  narttu.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme.	  Upeat	  
rungon	  mittasuhteet.	  Tilava	  runko.	  Hyvä	  häntäkieppi.	  Liikkuu	  edelleen	  rodunomaisesti.	  Hyvä	  
pigmentti.	  
VET	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  ROP-‐vet	  
	  



MIKKELI	  29.7.2012	  

Tuomari:	  Lochs-‐Roman	  Frederica,	  Netherland	  

	  

Nartut	  pentuluokka	  

Kingpoint	  Friend	  In	  Need	  

8	  months.	  Very	  happy	  and	  showing	  typical	  multi	  in	  parvo.	  Head	  large	  and	  round,	  beautiful	  wrinkles.	  Square	  
beautiful	  open	  nose.	  Nice	  button	  ears.	  Good	  front	  legs,	  strong	  body.	  Tail	  set	  could	  be	  a	  little	  bit	  better.	  
Beautiful	  mask.	  Typical	  movements	  with	  light	  roll	  of	  the	  back.	  Beautiful	  temperament,	  very	  promising.	  

PEN	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  

	  

Urokset	  junioriluokka	  

	  

Chubby	  Cheek’s	  News	  Maker	  

Ten	  months,	  black.	  Showing	  for	  his	  age	  q.	  nice	  multi	  in	  parvo.	  Typical	  round	  head	  with	  light	  wrinkles.	  
Beautiful	  dark	  and	  correct	  eyes.	  Nice	  button	  ears.	  Beautiful	  legs	  and	  body.	  Tail	  a	  little	  twist.	  Moves	  happy	  
and	  free,	  typical	  coming	  in	  front.	  	  

JUN	  ERI1	  SA	  PU1	  ROP	  SERT	  

	  

Jesbob	  Barbapinko	  

POISSA	  

	  

Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  

15	  months.	  I	  like	  to	  see	  him	  more	  square	  in	  conformation.	  Showing	  round	  head,	  strong	  wrinkles.	  Dark	  eye,	  
strong	  lips.	  Body	  is	  in	  correct	  size,	  but	  a	  liitle	  long	  in	  sides.	  Front	  legs	  could	  be	  more	  straight	  and	  strong.	  
Beautiful	  twist.	  Showing	  typical	  line	  on	  the	  top.	  Moved	  happy,	  but	  needs	  a	  lot	  of	  time.	  	  

JUN	  EH3	  

	  

Suzi-‐Dog’s	  Love	  at	  First	  Sight	  	  

	  

15	  months.	  Showing	  typical	  multi	  in	  parvo,	  nearly	  square	  in	  body.	  Typical	  round	  head,	  nice	  wrinkles.	  
Beautiful	  eye	  and	  expression.	  Moving	  in	  front	  correct,	  could	  be	  a	  little	  stronger	  in	  fore	  pattern.	  Nice	  mask.	  
Showing	  typical	  sweet	  temperament.	  Nose	  just	  enough	  open.	  	  

JUN	  ERI2	  

	  



Urokset	  nuortenluokka	  

	  

Acterhalen	  Zwarte	  Q-‐Buum	  

18	  months,	  black,	  nearly	  square	  in	  body.	  In	  front	  multi	  in	  parvo.	  	  Large	  head,	  nice	  and	  round.	  Good	  open,	  
lovely	  eye	  and	  expression.	  Nice	  wrinkles.	  Strong	  body,	  little	  long	  in	  loin.	  Tail	  could	  be	  better	  twist.	  Moves	  
very	  typical	  in	  back.	  Needs	  in	  front	  the	  time.	  Lovely	  temperament.	  

NUO	  ERI3	  

Blomlane’s	  Black	  Eros	  

15	  months,	  black,	  showing	  a	  lot	  multi	  in	  parvo.	  Beautiful	  large	  head	  with	  nice	  wrinkles.	  Beautiful	  eyes	  and	  
open	  nose.	  Beautiful	  legs,	  standing	  correct	  in	  front.	  Lovely	  twist	  in	  tail.	  Very	  typical	  on	  the	  move.	  A	  lot	  of	  
temperament.	  	  

NUO	  ERI1	  SA	  VA-‐SERT	  

	  

Milone’s	  Yoriko	  Mio	  

15	  months,	  beautiful	  young	  boy.	  Lovely	  large	  round	  head.	  Strong	  body,	  nearly	  square.	  Typical	  rose	  ears.	  
Lovely	  eye.	  Very	  beautiful	  open	  nose.	  Good	  in	  front	  and	  back,	  like	  to	  see	  a	  little	  bit	  more	  bone.	  Front	  legs	  
are	  good	  and	  straight.	  Lovely	  doupled	  twist	  tail.	  Moved	  happy,	  with	  	  right	  roll	  in	  back.	  	  

NUO	  ERI2	  	  

	  

Urokset	  avoin	  luokka	  

Acterhalen	  Hazelaar	  	  

6	  years,	  on	  the	  table	  all	  temperament,	  very	  typical	  pug.	  Showing	  good	  body,	  square.	  Head	  large	  and	  round	  
with	  good	  wrinkles.	  Nose	  	  correct.	  Large	  eye.	  A	  little	  too	  much	  noisy	  in	  ring.	  Nice	  twist	  tail.	  Good	  bone.	  
Showing	  a	  little	  diamond	  on	  the	  head.	  Moves	  with	  temperament,	  like	  too	  see	  a	  little	  better	  in	  front.	  	  

AVO	  ERI1	  SA	  

Finndanes	  Inside	  Joke	  

POISSA	  

	  

Urokset	  valioluokka	  

Kingpoint	  Crab	  Bait	  	  

2½	  years,	  showing	  a	  lot	  multi	  in	  parvo.	  Beautiful	  round,	  large	  head.	  Lovely	  eye	  and	  expression.	  Good	  open	  
nose,	  button	  ears.	  Lovely	  mask.	  Good	  legs.	  Lovely	  twisted	  tail.	  Beautiful	  standing	  in	  front,	  very	  typical	  on	  
the	  move	  back	  and	  front.	  Beautiful	  temperament.	  	  

VAL	  ERI3	  SA	  PU-‐4	  

	  



Pugemon	  Flawless	  Dream	  	  

2	  years,	  showing	  a	  lot	  of	  quality,	  multi	  in	  parvo.	  Square,	  beautiful	  large	  round	  head.	  Lovely	  wrinkles.	  Gentle	  
expression.	  Correct	  neck.	  Beautiful	  standing	  in	  front,	  lovely	  douple	  twisted	  tail.	  On	  the	  move	  very	  typical,	  
with	  a	  good	  roll	  in	  the	  back.	  	  

VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  CACIB	  

	  

So	  Comical	  Puss	  In	  Boots	  

3	  years,	  very	  typical.	  Square,	  multi	  in	  parvo.	  Beautiful	  round,	  large	  head.	  Good	  ears,	  lovely	  large,	  dark	  eye,	  
soft	  expression.	  Good	  nose	  and	  wrinkles.	  Standing	  beautiful	  in	  front.	  Lovely	  doupled	  twist	  tail.	  Showed	  in	  
the	  move	  typical	  pug	  temperament	  on	  the	  back.	  

VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  VA-‐CACIB	  

	  

Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  	  

3	  years,	  real	  gentleman,	  lovely	  temperament.	  Good	  multi	  in	  parvo.	  Showing	  nice	  round	  head.	  Good	  eye.	  
Lovely	  open	  nose.	  Good	  wrinkles.	  Correct	  open	  nose.	  Good	  standing	  in	  front.	  Lovely	  twisted	  tail.	  Moved	  
typical	  for	  the	  breed.	  	  

VAL	  ERI4	  	  

	  

Nartut	  junioriluokka	  	  

	  

Jesbob	  Chelica	  

POISSA	  

	  

Pine	  Garden’s	  Apelsin	  	  

14	  months.	  Feminine	  and	  enough	  multi	  in	  parvo,	  but	  needs	  time.	  Round	  head,	  lovely	  ears,	  nice	  round	  eye,	  
showing	  a	  little	  diamond.	  Moles	  on	  the	  cheecks.	  Straight	  in	  front.	  Correct	  twist,	  but	  needs	  time	  in	  lay	  down.	  
In	  moves	  correct	  forage,	  but	  needs	  time.	  

JUN	  ERI1	  	  

	  

Sprogu	  Bright	  Brighet	  

Nine	  months,	  feminine	  bicth.	  Strong	  body,	  round	  head	  with	  fine	  wrinkles,	  rose	  ear.	  Nose	  open.	  Standing	  
correct	  in	  front	  but	  in	  the	  back	  a	  little	  out	  on	  knees.	  More	  twist	  and	  short	  tail.	  Moves	  happy,	  but	  in	  back	  
needs	  more	  time	  on	  knees	  and	  hocks.	  Lovely	  temperament.	  	  

JUN	  EH2	  

	  



	  

Nartut	  avoin	  luokka	  	  

Debdie's	  She's	  Got	  The	  Look	  

3	  years,	  lovely	  girl.	  Showing	  in	  body	  multi	  in	  parvo.	  Good	  round	  head	  with	  nice	  wrinkles.	  Good	  ears.	  Nice	  
large	  eyes	  and	  open	  nose.	  Showing	  typical	  moles	  in	  the	  cheecks.	  Good	  tail.	  Standing	  in	  front	  correct.	  Moves	  
very	  well,	  with	  a	  little	  roll	  in	  the	  back.	  Nice	  temperament.	  	  

AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  SERT	  

	  

Fanilla	  De	  Flamigo	  	  

POISSA	  

	  

Finndanes	  Her	  Royal	  Fatness	  	  

POISSA	  

	  

Nartut	  valioluokka	  

	  

Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  

Beautiful,	  feminine,	  shows	  typical	  multi	  in	  parvo.	  Lovely	  round	  head.	  Soft	  in	  expression.	  Good	  round,	  large	  
eye.	  Good	  open	  nose.	  Lovely	  earset.	  Beautiful	  front,	  lovely	  twist.	  Good	  in	  the	  back,	  nice	  topline.	  On	  the	  
move	  very	  typical	  with	  good	  roll	  in	  the	  back.	  	  

VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  VSP	  CACIB	  

	  

	  

So	  Comical	  Thumbelina	  	  

Lovely	  and	  typical,	  feminine,	  multi	  in	  parvo.	  Large,	  round	  head,	  good	  eye	  and	  ears.	  Correct	  nose,	  good	  
wrinkles	  on	  the	  nose.	  Tail	  nearly	  correctly	  twisted.	  In	  front	  nearly	  straight.	  Moves	  really	  well,	  good	  in	  the	  
back.	  Lovely	  temperament.	  	  

VAL	  ERI	  2	  SA	  PN-‐2	  VA-‐CACIB	  

	  

Tangetoppen’s	  Unbreakable	  News	  	  

POISSA	  

	  

Nartut	  veteraaniluokka	  



	  

Vilway’s	  Hypnotic	  Poison	  	  

10½	  years,	  looks	  like	  a	  young	  girl.	  Beautiful	  color.	  In	  body	  multi	  in	  parvo.	  Round	  head,	  with	  very	  fine	  
wrinkles.	  Good	  eye	  and	  open	  nose.	  In	  the	  black	  color	  just	  enough	  ??.	  A	  little	  twist	  in	  the	  tail.	  Nice	  
temperament.	  Moved	  with	  power.	  	  

VET	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  VA-‐SERT	  ROP-‐VET	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  



MIKKELI	  6.7.2013	  
tuom.	  Irina	  Poletaeva	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Roseclan’s	  Moonlight	  Tango	  
Very	  promising,	  compact.	  Excellent	  bones,	  typical	  head.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Could	  be	  better	  tail	  
carriage.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  angulated.	  Typical	  movement.	  Could	  be	  chown	  better	  condition.	  
PEN2	  KP	  
Wonghoff	  Forever	  Mine	  
Promising,	  well	  balanced	  for	  the	  age.	  Lovely	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Good	  neck.	  Good	  be	  a	  bit	  
more	  stable	  topline.	  Excellent	  tail.	  Good	  chest	  for	  the	  age.	  Very	  well	  angulated.	  Typical	  movement.	  
Promising	  coat.	  Excellent	  colour.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Dialbolbric’s	  El	  Delincuente	  
Square	  buid,	  excellent	  bones.	  Maskulin	  head.	  Typical	  expression.	  Correct	  bite.	  Excellent	  neck.	  Bit	  soft	  
back.	  Correct	  tail.	  Excellent	  chest.	  Correct	  angulations.	  Typical	  movement.	  Excellent	  mask.	  Typical	  
temperament.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Montes	  Auri	  Mister	  Mak	  Villi	  
Very	  promising,	  square	  buid,	  strong.	  Good	  shape	  of	  head,	  a	  bit	  too	  strong	  wrinkle	  over	  nose,	  correct	  
mask.	  Good	  ears.	  Correct	  bite.	  Good	  neck.	  A	  bit	  soft	  back.	  Excellent	  tail.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  
angulated.	  Typical	  movement.	  Still	  a	  bit	  too	  much	  skin	  folds	  over	  the	  withers.	  
JUN	  ERI2	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
Very	  promising,	  excellent	  bones.	  A	  bit	  longish	  proportions.	  Beautiful	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  
Good	  neck.	  Topline	  could	  be	  more	  stable.	  A	  bit	  low	  set	  tail.	  Enough	  chest,	  enough	  angulations.	  Good	  
movement.	  Needs	  time	  for	  final	  development.	  
JUN	  EH3	  
Pugemon	  Mister	  Finland	  
POISSA	  
Marquardsen	  Sheridan	  
Excellent	  type,	  square	  build,	  strong,	  masculine.	  Lovely	  head.	  Typical	  expression.	  Correct	  bite.	  Excellent	  
neck	  &	  back.	  Bit	  low	  set	  tail.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  angulations.	  Typical	  movement.	  Correct	  
markings	  on	  face.	  Excellent	  tail.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Very	  good	  type,	  compact,	  maskuline.	  Good	  shape	  of	  head,	  too	  strong	  wrinkle	  over	  the	  nose.	  Correct	  
bite.	  Enough	  neck,	  good	  topline.	  A	  bit	  low	  set	  tail.	  Excellent	  forechest.	  Short	  sternum.	  Correct	  front	  
angulations,	  could	  be	  stronger	  in	  hocks.	  Needs	  better	  rear	  movement.	  Bit	  soft	  pasterns.	  Too	  much	  
skinfolds	  over	  topline.	  Excellent	  mask.	  
AVO	  EH3	  
Chuppy	  Cheeks	  News	  Maker	  
Excellent	  type,	  strong	  bones,	  square	  buid.	  Typical	  head	  &	  expression.	  
Correct	  bite,	  excellent	  neck.	  Good	  back.	  Bit	  low	  set	  tail.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  angulated	  from	  both	  
ends.	  Excellent	  side	  movement.	  Front	  pasterns	  could	  be	  stronger.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Jesbob	  Basbapinko	  
Very	  good	  type,	  enough	  bones.	  Could	  be	  more	  masculine.	  Muzzle	  could	  be	  a	  bit	  wider.	  Correct	  bite.	  
Good	  neck	  &	  back.	  A	  bit	  too	  sloping	  group.	  Ribcage	  could	  be	  better	  developed.	  Could	  be	  better	  
angulations	  for	  both	  ends,	  expecially	  at	  knees.	  Could	  show	  more	  power	  on	  movement.	  
AVO	  EH4	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  



Correct	  type,	  masculine,	  compact.	  Could	  be	  shown	  in	  better	  fysical	  condition.	  Good	  head	  &	  expression.	  
Correct	  bite,	  excellent	  mask.	  Good	  neck.	  Topline	  could	  	  be	  more	  stable	  on	  movement.	  Good	  tail.	  
Excellent	  chest.	  Correct	  angulations.	  Bit	  soft	  pasterns.	  Could	  be	  more	  stable	  on	  movement.	  
AVO	  ERI2	  
Saradane’s	  Always	  Cuddly	  
POISSA	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Excellent	  type,	  very	  well	  balanced.	  Lovely	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Excellent	  neck	  &	  topline.	  
Correct	  tail.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  angulated.	  Easy	  movement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  ROP	  
NARTUT:	  
Aamulumon	  Quuma	  Ginkku	  
Very	  good	  type,	  could	  have	  a	  bit	  more	  bones.	  Muzzle	  could	  be	  a	  bit	  wither.	  Correct	  bite,	  good	  neck.	  
Rising	  topline.	  Still	  needs	  better	  forechest,	  longish	  loin.	  Enough	  angulated	  on	  front,	  a	  bit	  too	  straight	  of	  
knees.	  Lovely	  coat	  &	  temperament.	  
JUN	  EH4	  
Miniruusun	  Tuisku	  
Very	  good	  type,	  a	  bit	  longish	  in	  proportions.	  Could	  have	  more	  bones.	  Muzzle	  not	  wide	  enough.	  Good	  
neck,	  level	  back,	  longish	  loin.	  Needs	  time	  to	  developed	  in	  chest.	  Enough	  front	  angulations,	  rather	  to	  
straight	  of	  knees.	  Colour	  needs	  to	  improve.	  
JUN	  EH	  
Pugemon	  Manhattan	  Lady	  
Excellent	  type,	  very	  well	  balanced.	  Strong	  bones.	  Typical	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Excellent	  
outlines.	  Excellent	  chest.	  Correct	  angulations.	  Sound	  side	  movement,	  in	  rear	  a	  bit	  too	  out	  at	  hocks.	  
Excellent	  colour.	  
JUN	  ERI	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Promising,	  compact,	  very	  well	  balanced.	  Very	  promising	  head,	  correct	  bite.	  Excellent	  neck	  &	  topline.	  
Good	  tail.	  Good	  neck	  but	  soft	  back.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  angulated.	  Typical	  movement.	  Could	  be	  
shown	  better	  pfysical	  and	  coat	  condition.	  
JUN	  EH3	  
Roseclan’s	  Karelian	  Jasmine	  
Very	  good	  type,	  enough	  bones,	  bit	  narrow	  muzzle.	  Low	  incissor	  must	  stay	  in	  better	  line.	  Good	  neck	  and	  
back,	  longish	  loin.	  Good	  tail.	  Well	  developed	  chest.	  Good	  side	  movement.	  Excellent	  mask.	  
JUN	  EH	  
Souldon	  Aisne	  
Very	  good	  type,	  enough	  bones,	  could	  be	  more	  compact.	  Bit	  narrow	  muzzle.	  Bit	  small	  eyes.	  Good	  neck.	  
Topline	  could	  be	  more	  stable.	  Excellent	  chest,	  enough	  angulations.	  Good	  movement.	  Coat	  needs	  to	  
improve.	  
JUN	  EH	  
Tangetoppens	  Dreaming	  Delilah	  
POISSA	  
Troppola	  Zweet	  As	  Sugar	  
Lovely	  young	  female,	  compact,	  well	  balanced,	  strong	  bones.	  Very	  promising	  head.	  Excellent	  eyes	  &	  
expression.	  Correct	  bite.	  Good	  neck.	  Topline	  correct	  in	  movement,	  rising	  when	  standing.	  Excellent	  
chest.	  Very	  well	  angulated.	  Excellent	  side	  movement.	  Good	  coat	  for	  the	  age.	  
JUN	  ERI2	  
Finndanes	  Marry	  Me	  
Compact,	  good	  bones,	  muzzle	  could	  be	  a	  bit	  wither.	  Correct	  bite.	  Excellent	  eyes,	  good	  mask.	  Could	  be	  
better	  crest	  of	  neck.	  Good	  topline.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  angulated.	  Good	  movement.	  Could	  be	  
shown	  better	  physical	  condition.	  
NUO	  ERI2	  
Shvartsen	  Vald	  Oktaviana	  Avgusta	  



Excellent	  type,	  compact,	  very	  well	  balanced.	  Typical	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Excellent	  neck,	  
correct	  topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  angulations	  and	  movement.	  Lovely	  mask,	  could	  be	  better	  
nose	  pigmentation.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Jesbob	  Cressida	  
Excellent	  type,	  strong,	  compact.	  Lovely	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Very	  well	  balanced	  body.	  
Excellent	  tail.	  Excellent	  chest.	  Correct	  angulations.	  Typical	  movement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  
Pine	  Garden’s	  Apelsin	  
POISSA	  
Pugbully	  Flaming	  Star	  
Beautiful	  female,	  very	  strong,	  compact.	  Excellent	  head.	  Low	  incissor	  could	  stay	  in	  better	  line.	  Good	  
neck	  &	  topline.	  Excellent	  tail.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  angulated	  &	  moves,	  bit	  soft	  pasterns.	  Excellent	  
mask.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  VSP	  
	  



MÄNTYHARJU	  31.8.2013	  
tuom.	  Kirsi	  Tevalin	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Alaunt	  Carlin	  Carpe	  Diem	  Antonio	  
Musta	  vankka	  pentu,	  jolla	  sopiva	  rungon	  pituus.	  Tilava	  rintakehä	  ja	  leveä	  eturinta.	  Iänmukainen	  vielä	  
kovin	  löysä	  kauttaaltaan.	  Normaalisti	  kulmautunut	  edestä.	  Takaa	  kintereet	  sisäkierteiset	  seistessään	  ja	  
liikkeessä.	  Kääntää	  takatassujaan	  ulospäin.	  Hyvä,	  leveä	  reisi.	  Matala	  hännänkiinnitys.	  Hyvä	  kallon	  
muoto.	  Kuono	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Voimakas	  alapurenta.	  Kapea	  alaleuka.	  Erittäin	  voimakas	  nenävekki.	  
Hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Takaliikkeet	  voimattomat,	  liikkuu	  paremmin	  edestä.	  Mukava	  käytös.	  
PEN1	  
UROKSET:	  
Chuppy	  Cheeks	  News	  Maker	  
Tyypiltään	  erinomainen	  nuori	  uros,	  jolla	  tilava	  runko	  ja	  hyvät	  ääriviivat.	  Lähes	  neliömäinen.	  Vahva	  
raajaluusto	  ja	  normaalit	  kulmaukset.	  erinomainen	  eturinta.	  Hyvät	  käpälät.	  Hyväilmeinen	  uroksen	  pää.	  
Turhan	  paljon	  löysää	  kaulanahkaa,	  muuten	  tiiviissä	  kunnossa.	  Hyvät	  etu-‐	  ja	  sivuliikkeet,	  takaa	  
kapeammat.	  Hyvä	  ryhti.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PU-‐4	  VA-‐SERT	  
Kingpoint	  Fair	  and	  Square	  
Tyypiltään	  erinomainen	  nuori	  uros,	  jolla	  lyhyt	  runko.	  Erinomainen	  tilavuus	  ja	  eturinta.	  Vahva	  
raajaluusto,	  normaalit	  kulmaukset.	  Hieman	  matala	  hännänkiinnitys.	  Hyvin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  
maski.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Alaunt	  Carlin	  Rockefeller	  
Kookas	  tilavarunkoinen	  uros,	  joka	  riittävän	  lyhytrunkoinen.	  Voisi	  olla	  tiiviimpi.	  Hyvin	  leveä	  eturinta	  ja	  
voimakkaat	  lavat.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä,	  vaatimattomammin	  takaa.	  Matala	  hännänkiinnitys.	  
Vahva	  uroksen	  pää.	  Silmät	  saisivat	  olla	  tummemmat.	  Hyvä	  maski.	  Rungon	  väritys	  kovin	  nokinen.	  
Hieman	  raskaat	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
AVO	  EH3	  
Moby-Doo	  Irmile	  Ingvar	  Kubasson	  
Tilavarunkoinen	  uros,	  jolla	  vahva	  raajaluusto	  ja	  sopivat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  ylälinja,	  
mutta	  matala	  hännänkiinnitys.	  Hyvänmuotoinen	  urosmainen	  pää.	  Voimakas	  nenäpoimu.	  Erittäin	  hyvä	  
alaleuka.	  Liikkuu	  edestä	  löysin	  rantein.	  Takaliikkeet	  kaipaavat	  tehoa.	  Mukava	  käytös.	  
AVO	  EH2	  
Saradane’s	  Always	  Cuddly	  
Tyypiltään	  erinomainen	  uros,	  jolla	  riittävän	  lyhyt	  runko	  ja	  hyvä	  rungon	  tilavuus.	  Tasapainoisesti	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Kokonaisuuteen	  sopiva	  pää,	  jossa	  saisi	  olla	  parempi	  maski,	  
muuten	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  alaleuka.	  Tasapainoiset,	  vaivattomat	  liikkeet.	  Hyvä	  ryhti.	  
AVO	  ERI1	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Tyypiltään	  erinomainen	  vahva	  ja	  lyhytrunkoinen	  uros,	  jolla	  kauniit	  rungon	  äärivivat.	  Erittäin	  hyvä	  
häntä	  ja	  hyvät	  raajat.	  Kaunis	  pään	  muoto.	  Maski	  voisi	  olla	  tasaisempi	  ja	  tummempi,	  muuten	  
erinomainen	  ilme	  ja	  hyvät	  korvat.	  Vaivattomat	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Erinomainen	  ryhti.	  	  
VAL	  ERI3	  SA	  
Vilway’s	  Rainbow	  Dude	  
Hyvin	  maskuliininen,	  tyypiltään	  erinomainen	  uros,	  jolla	  hyvin	  tilava	  runko	  ja	  erittäin	  syvä	  rintakehä.	  
Toivoisin	  hieman	  enemmän	  korkeutta	  raajoihin.	  Vahva,	  oikeanmallinen	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  profiili.	  
Vaivattomat	  liikkeet,	  rullaa	  hyvin	  takaa,	  mutta	  liikkeissä	  matalaraajainen	  vaikutelma.	  Hieno	  ryhti.	  
VAL	  ERI4	  SA	  
Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  
Tyypiltään	  erinomainen,	  hyvin	  kaunis	  uros,	  jolla	  neliömäinen	  runko.	  Hyvä	  tilava	  runko	  ja	  kauniit	  
ääriviivat.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Kaunisilmeinen	  pää,	  jossa	  yksityiskohdat	  
erinomaiset.	  Hyvä	  maski.	  Vauhdikkaat	  rodunomaiset	  liikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  



Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Tyypiltään	  erinomainen	  lyhytrunkoinen	  uros,	  jolla	  hyvin	  kauniit	  rungon	  ääriviivat.	  Hyvä	  raajaluusto	  ja	  
kulmaukset.	  Voimakas	  eturinta	  ja	  hyvä	  häntä.	  Erinomainen	  musta	  maski.	  Kaunis	  pää	  ja	  hyvä	  ilme.	  
Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  
NARTUT:	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Tyypiltään	  erinomainen	  juniorinarttu,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet	  ja	  ääriviivat.	  Erittäin	  hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvä	  leveä	  reisi	  ja	  hyvät	  käpälät.	  Kaunis	  nuoren	  nartun	  pää.	  
Hyvä	  maski,	  silmät	  ja	  korvat.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  SERT	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Erinomainen	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunis	  ylälinja,	  sopiva	  rungon	  pituus	  ja	  hyvä	  eturinta.	  Normaalisti	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Kokonaisuuteen	  nähden	  pää	  hieman	  pieni.	  Hyvä	  kallon	  
muoto.	  Kuonon	  tyvi	  voisi	  olla	  täyteläisempi.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin	  takaa,	  korkeat	  etuliikkeet.	  Mukava	  
käytös.	  
NUO	  ERI1	  
Alaunt	  Carlin	  Oop’s	  Opera	  Magic	  
Tilavarunkoinen	  narttu,	  joka	  saisi	  olla	  tiiviimmässä	  ja	  hoikemmassa	  kunnossa.	  Voimakas	  eturinta.	  
Sopiva	  raajaluusto.	  Vahva,	  mutta	  feminiininen	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  alaleuka.	  Silmät	  voisivat	  olla	  hieman	  
tummemmat.	  Liikkeet	  edestä	  kovin	  löysät.	  Lyhyt	  taka-‐askel,	  hieman	  tehoton.	  Miellyttävä	  käytös.	  
AVO	  EH1	  
Pine	  Garden’s	  Apelsin	  
Sopivan	  kokoinen,	  feminiininen	  narttu.	  Ylälinjassa	  häiritsee	  painauma	  sään	  takana,	  muuten	  
hyvänmallinen	  runko.	  Erinomainen	  eturinta.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Kokonaisuuteen	  
sopiva	  pää,	  jossa	  voisi	  olla	  parempi	  maski.	  Hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  edestä	  hieman	  
löysästi.	  Miellyttävä	  käytös.	  
AVO	  EH2	  
	  Fanilla	  De	  Lamico	  
Kaunis,	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu.	  Lyhyt,	  tilava	  runko	  ja	  hyvä	  raajaluusto.	  Hyvät	  käpälät.	  
Tasapainoisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  Oikea	  pään	  muoto,	  sopii	  
kokonaisuuteen.	  Reippaat	  liikkeet.	  Erinomainen	  ryhti.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Hyvin	  korkeatasoinen,	  kaunis	  narttu,	  jolla	  kauniit	  rungon	  ääriviivat	  ja	  erinomaiset	  mittasuhteet.	  Hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  häntä.	  Kaunis	  rodunomainen	  pää.	  Hieno	  alaleuka	  ja	  hyvä	  ilme.	  
Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  Hieno	  ryhti.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
Vilway’s	  Nice-Looking	  
Hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  8,5v,	  joka	  tyypiltään	  erinomainen.	  Lyhyt,	  tilava	  runko.	  Hyvät	  raajat	  ja	  häntä.	  
Oikea	  pään	  muoto	  ja	  hyvä	  ilme.	  Liikkuu	  vaivattomasti,	  rullaa	  hyvin	  takaa.	  Hieno	  temperamentti.	  
VET	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  ROP-‐vet	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
Tyypiltään	  erinomainen,	  hienossa	  kunnossa	  oleva	  8,5-‐vuotias.	  Lyhyt	  runko,	  jossa	  hyvä	  tilavuus.	  
Erinomainen	  eturinta.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Ranteissa	  hieman	  pehmeyttä.	  
Kaunisilmeinen	  pää.	  Riittävä	  maski,	  hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Liikkuu	  melko	  tasapainoisesti	  ja	  hyvin	  
vaivattomasti.	  
VET	  ERI2	  SA	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Vilway’s	  
Hyvin	  tasainen	  ja	  korkealaatuinen	  kasvattajaryhmä,	  jossa	  hyvärakenteiset,	  hyväilmeiset	  mopsit.	  
Kaikilla	  hyvät	  ilmeet,	  hienot	  tummat	  silmät,	  kauniit	  runkojen	  ääriviivat	  ja	  muutenkin	  hyvät	  rakenteet.	  
Kaikilla	  hyvä	  leima.	  Onnea	  kasvattajalle!	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  



	  



MÄNTSÄLÄ 21.07.2012  
 
Tuomari: Harri Lehkonen, Suomi 
 
PENTULUOKKA NARTUT 
 
Xeriex’s Just Think Twice 
Tasapainoisesti kehittynyt, hyvän kokoinen, neliömäinen narttu pentu. Hyvä asentoiset kor-
vat, oikean muotoinen pää. Tyypillinen ilme. Erinomainen etuosa, hyväasentoinen häntä. Riit-
tävät takakulmaukset. Erinomainen temperamentti. Tyypilliset liikkeet.  
PEN KP ROP PEN 
 
JUNIORLUOKKA UROKSET 
 
Lonely Rider’s Miracle Mighty Thor 
Mitta suhtehteiltaan hieman pitkä, vahva uros. Oikean muotoinen pää. Hieman kookkaat mut-
ta hyväasentoiset korvat. Erittäin hyvin kulmautuneet raajat. Rungossa hieman turhan kurt-
tuinen nahka. Erittäin hyvin kiertynyt häntä. Esiintyy reippaasti. Tyypilliset liikkeet.  
JUN EH 1 
 
Roseclan’s Icy Posmo 
Erittäin vahvarunkoinen nuori uros, maskuliininen pää. Hyväasentoiset korvat. Niukasti kul-
mautuneet raajat. Häntä voisi olla tiukemmin asettunut. Hieman nokisuutta selkäturkissa. 
Tyypilliset liikkeet, esiintyy rauhallisesti.  
JUN EH 2 
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Acterhalen Zwarte Q-Boom 
Rauhallisesti esiintyvä nuori uros. Hyvänmuotoinen pää. Hieman kookkaat, mutta oikean 
asentoiset korvat. Riittävästi kulmautuneet raajat. Ikäisekseen hyvä runko. Häntä voisi olla 
hieman tiukemmin kiertynyt.  
NUO ERI 2 
 
Milone’s Yuriko Mio 
Vielä hieman kevyt runkoinen ja luustoinen nuori uros. Maskuliininen pää ja ilme. Raajat voi-
sivat olla hieman kulmautuneemmat. Hyvä asentoinen häntä. tyypilliset liikkeet, esiintyy rau-
hallisesti. Tarvitsee aikaa.  
NUO EH 3 
 
Xeriex’s King Of The Hill 
Ryhdikäs, vahva uros. Oikean muotoinen pää, hyvät korvat. Erinomaiset raajat. Oikeat mitta-
suhteet rungossa. Hyvä asentoinen häntä. Tyypilliset liikkeet. Esiintyy itsevarmasti.  
NUO ERI 1 SA PU 1 VSP SERT 
 
AVOINLUOKKA UROKSET 
 
Acterhalen Hazelaar 
Hyvänkokoinen uros, maskuliininen pää. Oikea asentoiset korvat, riittävät kulmaukset, hyvät 
mittasuhteet. Hieman nokisuutta selkäturkissa. Hyvä asentoinen häntä. Tyypilliset liikkeet. 
Esiintyy ryhdikkäästi.  
AVO ERI 2 SA 
 



 
 
Gordejus-Armani Gautama 
Lyhyt runkoinen, ryhdikäs uros. Hyvän muotoinen pää, miellyttävä ilme. Erittäin hyvä etuosa. 
Oikea asentoinen häntä. Takaosan tulee vahvistua. Turkki ei parhaassa vaiheessaan. Tyypil-
liset liikkeet.  
AVO ERI 3 SA 
 
Hunsrueck’s Flying Finn 
Erittäin vahva runkoinen uros. Voimakas kuono poimu. Kirsu saisi olla avoimempi. Hyvät kor-
vat. Mittasuhteiltaan hieman matala. Rungossa pari iho poimua. Hyvä asentoinen häntä. 
Voimakkaat takakulmaukset. Kuuluvat hengitysäänet. 
AVO H 
 
Raparperi Kasipätkä 
Hyvän kokoinen uros. Maskuliininen pää ja ilme. Hyvä asentoiset korvat. Melko hyvä etuosa. 
Runko voisi olla tiiviimpi, ja selkä poimuttomampi. Häntä voisi olla korkeammalle kiinnittynyt. 
Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet. Esiintyy ryhdikkäästi.  
AVO EH 4 
 
Strandsmedjans Valentino 
Erittäin tiivis runkoinen ryhdikäs uros. Maskuliininen pää. Hyvät korvat. Erinomaiset kulmauk-
set. Kaunis ylälinja. Melko hyvä asentoinen häntä. Tyypilliset liikkeet. Esiintyy itsevarmasti.  
AVO ERI 1 SA PU 4 VASERT 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Azslea’s Joe DI Maggio 
Voimakas runkoinen uros. Oikean muotoinen pää. Melko vahva kuono poimu. Kauniit korvat. 
Lyhyt runko, niukat kulmaukset. Hyvä asentoinen häntä. Esiintyy ryhdikkäästi. Terveet liik-
keet. 
VAL ERI 1 SA PU 2 
 
Finndanes Inside Joke 
Tiivis runkoinen uros. Hyvän muotoinen pää, kauniit korvat. Erittäin hyvät kulmaukset. Hie-
man poimuja selässä. Esiintyy rauhallisesti. Liikkuu tarmokkaasti hyvällä askeleella. 
VAL ERI 2 SA PU 3 
 
Kirby’s Just One Word 
Kookas, vahva runkoinen uros. Hyvän muotoinen pää. Hieman kookkaat mutta hyvä asentoi-
set korvat. Melko niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä hännän kiinnitys. Esiintyy reippaasti. 
Terveet liikkeet. 
VAL ERI 3 SA  
 
Vilway’s Tuesday Heartbreaker 
Keskikokoinen reippaasti esiintyvä uros. Miellyttävä pää. Kauniit silmät. Riittävät kulmaukset. 
Selässä hieman poimuja. Hyvä asentoinen häntä. Tyypilliset liikkeet.  
VAL ERI 4  
 
JUNIORLUOKKA NARTUT 
 
Bozo Gang’s Kaikilla Mausteilla 
Hyvä kokoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu. Kaunis muotoinen pää. Hieman 
kookkaat, mutta hyvä asentoiset korvat. Erittäin hyvät kulmaukset, oikea asentoinen häntä. 
Rodun omaiset liikkeet. 
JUN ERI 1 SA 



 
Lonely Rider’s First Miracle 
Vielä hieman kesken kehityksen oleva nuori narttu. Pään ja rungon tulee vahvistua. Hyvät 
korvat. Riittävät kulmaukset. Runko voisi olla tiiviimpi. Hyvä asentoinen häntä. Voisi liikkua 
ryhdikkäämmin. Hyvä askel pituus. Esitetään taitavasti. Tarvitsee aikaa. 
JUN EH 
 
Lonely rider’s Miracle Top Model 
Hyvän kokoinen vielä hieman kesken kehityksen oleva nuori narttu. Oikeat mittasuhteet 
päässä ja rungossa, joiden tulee vahvistua. Hyvä korvat, oikea asentoinen häntä. Esiintyy 
reippaasti. Liikkuu hyvällä askeleella.  
JUN ERI 3 
 
Sprogu Bright Brighet 
Vielä kesken kehityksen oleva nuori narttu. Pään tulee vahvistua. Mittasuhteiltaan aavistuk-
sen matala. Hyvä hännän asento. Hieman korkea etuaskel. Tarvitsee aikaa, esiintyy rauhalli-
sesti.  
JUN EH 4 
 
Strandmedjans Vilma 
Reippaasti esiintyvä nuori narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Ikäisekseen vahva runko ja hyvin 
kulmautuneet raajat. Hyvä asentoinen häntä. Tyypilliset liikkeet.  
JUN ERI 2 
 
Troppola View From The Top 
Poissa 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Alaunt Carlin Ruustinna Pretty 
Rauhallisesti esiintyvä, hyvän kokoinen narttu. Alaleuan tulee vahvistua. Melko voimakas 
kuonopoimu. Hieman kookkaat korvat. Vahva runko, riittävät kulmaukset. Hyvä asentoinen 
häntä. Voisi liikkua ryhdikkäämmin. Hieman leveät etuliikkeet.  
NUO EH 2 
 
Bozo Gang’s Tule Hyvä Kakku 
Ryhdikäs, hyvän kokoinen nuori narttu. Ikäisekseen tiivis runko. Erinomaiset kulmaukset. Oi-
kean muotoinen pää. Melko voimakas kuonopoimu ja tiiviit sieraimet, mutta koira pystyy hen-
gittämään normaalisti. Häntä voisi olla kiertynyt hieman enemmän. Vielä hieman nokisuutta 
turkissa.  
NUO ERI 1 SA PN 2 SERT 
 
 
AVOINLUOKKA NARTUT 
 
Debdies She’s Got The Look 
Vahva, ryhdikäs narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Riittävät kulmaukset. Hyvät mittasuhteet. Hy-
väasentoinen häntä. Tyypilliset liikkeet. Esiintyy itsevarmasti. 
AVO ERI 3 
 
Finndanes Garden Gnome 
Tiivis rakenteinen narttu. Hyvämuotoinen pää. Riittävät kulmaukset. Hyvä asentoinen häntä. 
Hieman poimuja selässä. Tyypilliset liikkeet. Esiintyy reippaasti.  
AVO ERI 2 SA PN 4 
 



Merenrannan Wiehkeä Vadelma 
Vahva runkoinen narttu. Miellyttävä pää, hyvät korvat. Riittävät kulmaukset. Hyvä asentoinen 
häntä. Erittäin hyvät liikkeet, esiintyy itsevarmasti.  
AVO ERI 4 
 
Strandmenjans Nova 
Pienehkö, reippaasti esiintyvä narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvät mittasuhteet rungossa. Riit-
tävät kulmaukset. Hyvä asentoinen häntä. Erinomainen temperamentti. Terveet liikkeet. 
AVO ERI 1 SA PN 3 VASERT 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
Tiivis rakenteinen ryhdikäs narttu. Hyvä muotoinen pää. Hieman kookkaat, mutta hyvä asen-
toiset korvat. Hyvin kulmautuneet raajat. Oikea asentoinen häntä. Liikkuu tarmokkaasti te-
hokkaalla askeleella.  
VAL ERI 1 SA PN 1 ROP 
 
 



LIMINKA	  1.9.2012	  
tuom.	  Anne	  Klaas	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
Ikäisekseen	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  6kk	  vanha	  pentu.	  Hyvä	  pää.	  Oikeat	  korvat.	  Tummat	  silmät.	  Hyvä	  
alaleuka.	  Hyvä	  selkä,	  oikea	  hännänkiinnitys.	  Ikäisekseen	  hyvin	  rakentunut	  rinta.	  Vähän	  pahmeät	  
ranteet.	  hyvä	  luusto.	  Hyvät	  lihakset.	  Oikea	  temperamentti	  &	  karvanlaatu.	  Puhdas	  väri.	  Vauhdikas	  
liikunta.	  Vähän	  suora	  edestä.	  Erittäin	  lupaava	  pentu.	  
PEN1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Oscularia’s	  Design	  In	  Malice	  
8kk	  vanha,	  ikäisekseen	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  pentu.	  Kaunis	  pää,	  oikeat	  pään	  mittasuhteet.	  Tummat	  
silmät.	  Erinomainen	  ilme.	  Hyvät	  korvat.	  Vahva	  suora	  selkä.	  Ikäisekseen	  erittäin	  hyvä	  rinta	  &	  vahva	  
luusto.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Erinomainen	  temperamentti.	  Erinomainen	  karvanlaatu,	  puhdas	  väri.	  
Rodunomainen	  liikunta.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Strandsmedjans	  Yanka	  
7kk,	  ikäisekseen	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  pentu.	  Feminiininen	  pää.	  Hyvät	  pään	  mittasuhteet.	  Tummat	  
silmät.	  Hyvät	  korvat.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvä	  suora,	  lihaksikas	  selkä.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Vahva	  luusto.	  
Oikeat	  kulmaukset.	  Hyvä	  väri.	  Erinomainen	  temperamentti.	  Liikkuu	  vauhdikkaasti	  hyvällä	  askeleella.	  
PEN2	  KP	  
UROKSET:	  
Nastanakin	  Poalla	  
Hyväkokoinen,	  hyvätyyppinen,	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  uros,	  jolla	  iso	  urosmainen	  pää.	  Oikeat	  
pään	  linjat.	  Hyvät	  korvat.	  Tummat	  silmät.	  Vahva	  selkä.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Saisi	  olla	  enemmän	  
kaulaa.	  Hyvä	  rintakehä.	  Vahva	  luusto.	  Pehmeä	  ranne.	  Hyvä	  väri.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  
vauhdikkaasti	  ja	  rodunomaisesti,	  vähän	  löysästi	  edestä.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Roseclan’s	  Jadeish	  Helios	  
Oikea	  tyyppi	  &	  koko.	  Pää	  saisi	  olla	  vähän	  voimakkaampi.	  Hyvä	  maski.	  Hyvät	  tummat	  silmät.	  Hyvä	  
alaleuka.	  Vähän	  löysä	  kaulanahka.	  Hyvä	  selkä.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  vähän	  
vahvempi.	  Normaali	  luusto.	  Koira	  on	  vielä	  vähän	  pentumainen,	  saisi	  olla	  tasapainoisempi.	  Liikkuu	  
vauhdikkaasti,	  vähän	  suora	  edestä.	  Tarvitsee	  aikaa.	  Vähän	  kevyet	  korvat.	  
JUN	  ERI2	  
Ferdinand	  Orlleo	  Sprogu	  
Oikea	  tyyppi,	  isohko	  koko.	  Voimakas,	  urosmainen	  pää.	  Oikeat	  korvat,	  tummat	  silmät.	  Vähän	  liikaa	  
kaulanahkaa.	  Vahva	  selkä.	  Oikea	  hännänkiinnitys,	  muttei	  halua	  nostaa	  sitä.	  Hyvä	  rinnan	  leveys	  &	  
syvyys.	  Hyvä	  luusto.	  Saisi	  olla	  enemmän	  temperamenttia	  ja	  itsevarmuutta.	  Liikkuu	  vauhdikkaasti.	  
AVO	  EH	  
Fin-Anssin	  Intuitio	  
Hyvätyyppinen,	  hyväkokoinen,	  jalo	  uros.	  Vahva	  urosmainen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Tummat	  silmät.	  Silmän	  
valkuaista	  on	  vähän	  näkyvissä.	  Vahva	  lihaksikas	  selkä,	  leveä.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Leveä	  rinta.	  
Vahva	  luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  reippaasti.	  
AVO	  ERI4	  
Gordejus-Armani	  Gautama	  
Hyvä	  tyyppi	  &	  koko,	  urosmainen	  pää.	  Hyvät,	  tummat	  silmät.	  Hyvä,	  lihaksikas	  kaula.	  Vahva,	  leveä	  selkä.	  
Oikea	  hännänkiinnitys.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys	  &	  pituus.	  Hyvä	  luusto.	  Oikeat	  kulmaukset.	  Hyvä	  
karvanlaatu	  &	  väri.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Nastanakin	  Gabbe	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Voimakas,	  urosmainen	  pää.	  Tummat	  silmät.	  Oikeat	  korvat.	  Hyvä	  kuono-‐osa.	  
Vahva,	  lihaksikas	  selkä.	  Hyvä	  leveä,	  syvä	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Liikkuu	  reippaasti.	  



AVO	  ERI	  
Nastanakin	  Leaifa	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Oikea	  pää.	  Saisi	  olla	  enemmän	  kaulaa.	  Vähän	  löysä	  kaulanahka.	  Hyvä,	  lihaksikas	  
selkä.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Syvä	  leveä,	  vahva	  rintakehä.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  karvanlaatu	  ja	  
temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Nastanakin	  Nils	  Aslak	  
Hyvä	  tyyppi	  &	  koko.	  Urosmainen,	  vahva	  iso	  pää.	  Tummat	  silmät.	  Hyväasentoiset	  korvat.	  Lyhyt,	  
lihaksikas	  selkä.	  Leveä	  lanne.	  Syvä,	  leveä	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Oikea	  karvanlaatu	  
&	  temperamentti.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin,	  vauhdikkaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Ehfi	  Just	  Made	  In	  Norway	  
Hyvä	  tyyppi.	  Oikea	  koko.	  Voimakas,	  urosmainen	  pää.	  Tummat	  silmät.	  Oikeat	  pään	  linjat.	  Hyvät	  korvat.	  
Vähän	  löysä	  kaulanahka.	  Erinomainen,	  syvä	  ja	  leveä	  rintakehä.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Erittäin	  vahva	  
luusto.	  Hyvät	  lihakset.	  Oikeat	  kulmaukset.	  Puhdas	  väri.	  Erinomainen	  temperamentti.	  Liikkuu	  
rodunomaisesti.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  
Nastanakin	  Beahkka	  
8v,	  vielä	  erittäin	  hyvässä	  kunnossa	  oleva	  jalo	  uros.	  Kaunis,	  urosmainen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Tummat	  
silmät.	  Hyvä,	  kunnollinen	  hengitys.	  Vahva,	  lyhyt,	  lihaksikas	  selkä.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Erittäin	  hyvä,	  
syvä,	  leveä	  rintakehä.	  Hyvät	  lihakset.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  erittäin	  
vauhdikkaasti.	  
VET	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  ROP-‐vet	  
NARTUT:	  
Jesbob	  Carina	  
POISSA	  
Nastanakin	  Prinseassa	  
12kk	  vanha,	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  elegantti	  narttu.	  Hyvä,	  narttumainen	  pää.	  Oikeat	  pään	  linjat.	  
Hyvä,	  lyhyt	  kuono,	  oikea	  alaleuka.	  Hyvä,	  kaunis,	  vahva	  selkä.	  Ikäisekseen	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  
rinta.	  Hyvä	  luusto	  &	  kulmaukset.	  Oikea	  karvanlaatu	  &	  temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti.	  Liikkuu	  
vähän	  suorasti	  edestä.	  PN-‐luokassa	  liikkui	  paremmin	  →	  järjestys	  muuttui.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Pugemon	  Kate	  Middleton	  
17kk,	  hyvätyyppinen	  &	  hyväkokoinen	  narttu.	  Kaunis,	  narttumainen	  pää.	  Hyvä	  kuono.	  Tummat	  silmät.	  
Oikeat	  korvat.	  Saisi	  olla	  vähän	  enemmän	  kaulaa.	  Vahva,	  lihaksikas	  selkä.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  
Ikäisekseen	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt,	  syvä	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Oikeat	  kulmaukset.	  Saa	  olla	  vähän	  
enemmän	  temperamenttia	  &	  itsevarmuutta.	  Liikkuu	  vauhdikkaasti	  &	  rodunomaisesti.	  	  
PN-‐luokassa	  toinen	  liikkui	  paremmin.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Finndanes	  Lets	  Mingleim	  Single	  
Oikea	  tyyppi.	  Vahva,	  neliömäinen	  hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Narttumainen	  pää.	  Tumma	  maski.	  Tummat	  
silmät.	  Hyväasentoiset	  korvat.	  Vähän	  löysä	  kaulanahka.	  Lyhyt,	  vahva,	  lihaksikas	  selkä.	  Erittäin	  hyvä	  
häntä	  &	  kiinnitys.	  Hyvä	  rinta;	  pitkä,	  syvä	  ja	  leveä.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  karvanlaatu	  &	  temperamentti.	  
Liikkuu	  reippaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Finndanes	  Could	  Be	  The	  One	  
Pienikokoinen,	  hyvätyyppinen	  narttu.	  Narttumainen	  pää.	  Hyvät	  silmät.	  Oikeat	  korvat.	  Hyvä	  ylälinja	  &	  
hännänkiinnitys.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys	  ja	  leveys.	  Hyvä	  luusto.	  Oikea	  karvanlaatu	  ja	  temperamentti.	  Saisi	  
liikkua	  vähän	  vauhdikkaammin.	  Liikkuu	  vähän	  ahtaasti	  takaa.	  
AVO	  ERI	  
Nastanakin	  Hilda	  
Isompikokoinen,	  hyvätyyppinen	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Oikeat	  pään	  mittasuhteet.	  Hyvät	  korvat.	  Tummat	  
silmät.	  Hyvä	  kuono-‐osa.	  Vahva,	  lihaksikas	  selkä.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Vähän	  löysä	  kaulanahka.	  Hyvä,	  
syvä,	  leveä	  rintakehä.	  Hyvä	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti.	  



AVO	  ERI	  
Nastanakin	  Iidda	  
Oikea	  tyyppi,	  pienempi	  koko.	  Hyvät	  pään	  linjat,	  mutta	  pää	  saisi	  olla	  vähän	  vahvempi.	  Hyvä	  selkälinja.	  
Lihaksikas	  lanne.	  Leveä,	  syvä	  rintakehä.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  reippaasti,	  vähän	  suorasti	  edestä.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Nastanakin	  Leainna	  
Narttumainen	  pää.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  vähän	  leveämpi.	  Vähän	  löysä	  kaulanahka.	  Tummat	  silmät.	  
Oikeat	  korvat.	  Vahva,	  leveä	  selkä.	  Lihaksikas	  takaosa.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys	  	  &	  leveys.	  Hyvä	  luusto.	  Saisi	  
olla	  vähän	  enemmän	  temperamenttia.	  Liikkuu	  reippaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI	  
Nastanakin	  Liissa	  
Hyväntyyppinen	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  vähän	  leveämpi.	  Vähän	  löysä	  kaulanahka.	  
Suora,	  lihaksikas	  selkä.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Hyvä	  luusto.	  Oikea	  
karvanlaatu.	  Liikkuu	  reippaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI4	  SA	  
Om	  Ints	  Ester	  Me	  Charm	  
Pienikokoinen	  narttu.	  Hyvä,	  narttumainen	  pää.	  Tummat	  silmät.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  vähän	  vahvempi.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Lihaksikas	  takaosa.	  Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Hyvä	  temperamentti.	  Liikkuu	  
reippaasti.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Pugemon	  Including	  Batteries	  
Hyväntyyppinen	  ja	  –kokoinen.	  Hyvä	  pää.	  Hyvä	  kallo-‐osa.	  Tummat	  silmät.	  Sieraimet	  saisivat	  olla	  
isommat.	  Hyvä	  ylälinja.	  Lihaksikas	  takaosa.	  Syvä	  &	  leveä	  rinta.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Väri	  saisi	  olla	  vähän	  
puhtaampi.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI	  
Quartz-Amor’s	  Bassi	  Katlafell	  
Hyväkokoinen	  ja	  –tyyppinen,	  Hyvin	  kehittynyt	  neliömäinen	  narttu.	  Hyvät	  korvat.	  Hyvä	  maski.	  Tummat	  
silmät.	  Hyvä	  ylälinja.	  Lihaksikas	  selkä.	  Vahva,	  syvä	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Hyvä	  
karvanlaatu,	  puhdas	  väri.	  Saisi	  liikkua	  vähän	  vapaammin,	  mutta	  liikkuu	  rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  
Fin-Anssin	  Balanssi	  
10,5v,	  vielä	  hyväkuntoinen	  narttu.	  Hyvä,	  narttumainen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  vähän	  
leveämpi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Lihaksikas	  takaosa.	  Hyvä	  rinnan	  leveys	  ja	  syvyys.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  
temperamentti.	  Liikkuu	  vielä	  erittäin	  reippaasti.	  
VET	  ERI3	  
Nappilan	  Q-Rankukka	  
11,5v,	  vielä	  hyvässä	  kunnossa	  oleva	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Hyvät	  pään	  linjat.	  Hyvä,	  suora	  selkä.	  Vahva	  
rintakehä.	  Vahva	  luusto.	  Hyvät	  lihakset	  takaosassa.	  Neliömäinen.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Oikea	  
temperamentti.	  Liikkuu	  vielä	  reippaasti.	  
VET	  ERI2	  
Nastanakin	  Buohtta	  
8v,	  hyvätyyppinen,	  jalo	  narttu,	  jolla	  hyvä	  narttumainen	  pää.	  Tummat	  silmät.	  Oikeat	  korvat.	  Vahva	  
selkä.	  Syvä	  rinta.	  Hyvät	  lihakset.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  vielä	  erittäin	  
vauhdikkaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
VET	  ERI1	  SA	  VSP-‐vet	  
KAVATTAJALUOKKA:	  
Nastanakin	  
Erinomainen	  kasvattajaluokka.	  Kaikki	  koirat	  ovat	  samantyyppiset.	  Kaikilla	  samantyyppiset	  päät,	  
selkälinjat,	  hännät,	  vahva	  luusto,	  temperamentti.	  Kaikki	  liikkuu	  vauhdikkaasti	  ja	  rodunomaisesti.	  
Kaikilla	  oikea	  temperamentti.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



LAPPEENRANTA	  EN	  13.7.2013	  
tuom.	  Birgit	  Sluiter,	  Hollanti	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Alaunt	  Carlin	  Carpe	  Diem	  Antonio	  
6	  months.	  Square.	  Nice	  type.	  Head	  is	  still	  developing.	  Nice	  eyes	  &	  expression.	  Too	  much	  underjaw.	  
Good	  wrinkling	  but	  too	  heavy	  on	  the	  nose.	  At	  this	  moment	  two	  different	  ears.	  Good	  body.	  Good	  upper	  
&	  underline.	  Very	  good	  forechest	  &	  ribcage.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Good	  tailset.	  Very	  nice	  coat.	  Moves	  
easily	  but	  a	  bit	  loose.	  
PEN2	  
Zuma’s	  Appetizer	  
Nearly	  6	  months.	  Good	  type.	  Square.	  Head	  is	  still	  developing.	  Nice	  eyes	  with	  good	  expression.	  Good	  
muzzle.	  Good	  wrinkling.	  Very	  nice	  open	  nostrils.	  Has	  to	  fill	  up	  under	  the	  eyes.	  Good	  ears.	  Good	  neck,	  
top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Good	  ribcage.	  Nice	  angulations.	  Hair	  could	  be	  finer.	  
Good	  pigmentation.	  
PEN1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
Puggens	  Hans	  Majestät	  of	  Sweden	  
POISSA	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Analog	  Ci	  Stricktly	  Business	  
6	  months.	  Nice	  type.	  Cobby.	  Head	  is	  still	  developing.	  Eyes	  are	  a	  bit	  small.	  Underjaw	  could	  be	  a	  little	  
wider.	  Good	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  Good	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Good	  legs	  
&	  feet.	  Sternum	  could	  be	  a	  little	  longer.	  Hair	  could	  be	  finer.	  Moves	  easily	  with	  the	  typical	  roll.	  
PEN2	  KP	  
Daragoj	  Gold	  Finger	  
5	  months.	  Very	  nice	  type.	  Good	  eyes.	  Very	  nice	  expression.	  Deep	  &	  broad	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  Good	  
pigmentation.	  Good	  ears.	  Nice	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Good	  
forechest	  &	  ribcage.	  Beautiful	  coat.	  Moves	  easy	  but	  still	  developing.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Alaunt	  Carlin	  Ämeriikan	  Cowboy	  
Nice	  type.	  Not	  feeling	  very	  confident	  in	  the	  ring.	  Good	  eyes	  &	  expression.	  Too	  much	  undershot.	  Fine	  
wrinkles.	  Good	  pigmentation.	  Ears	  are	  not	  settled.	  Good	  body	  &	  ribcage.	  Good	  forechest.	  Good	  legs	  &	  
feet	  &	  front.	  Hind	  angulation	  not	  easy	  to	  judge	  because	  of	  difficult	  standing.	  Tailset	  is	  all	  right	  when	  he	  
is	  feeling	  well.	  Nice	  short	  coat,	  could	  be	  a	  bit	  cleaner.	  Movement	  can’t	  be	  judged.	  
JUN	  H	  
Dialbolbric’s	  El	  Delicuente	  
14	  months.	  Good	  type.	  Cobby.	  Round	  eyes	  with	  good	  expression.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles,	  
ears	  &	  pigmentation.	  Ears	  could	  be	  a	  bit	  smaller.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Sternum	  and	  ribcage	  
could	  be	  longer.	  High	  tailset	  with	  good	  curl.	  Good	  legs.	  Front	  feet	  could	  be	  tighter.	  Hair	  could	  be	  finer.	  
Moves	  easy.	  
JUN	  ERI4	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
1	  year.	  Good	  type.	  Head	  with	  dark	  eyes,	  which	  could	  be	  a	  bit	  bigger	  but	  with	  nice	  expression.	  Deep,	  
broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  ears.	  Good	  pigmentation.	  Short	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  underline.	  High	  
tailset.	  Straight	  in	  front.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Sternum	  &	  ribcage	  could	  be	  longer.	  Hair	  should	  be	  finer.	  
Moves	  easy.	  
JUN	  EH	  
Flash	  Of	  Joy	  Nikon	  
Beautiful	  type.	  Cobby.	  Very	  nice	  head.	  Eyes	  could	  be	  a	  bit	  bigger.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  
Good	  ears.	  Nice	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcage	  &	  forechest.	  High	  tailset.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Short	  
&	  shiny	  coat.	  Moves	  easy.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  	  
Hongotar	  Allway’s	  On	  My	  Mind	  



9	  months.	  Nice	  type.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Deep	  muzzle.	  Wrinkling	  could	  be	  finer,	  nose	  wrinkle	  is	  on	  
the	  edge.	  Pigmentation	  is	  not	  there	  yet.	  Ears	  could	  be	  a	  bit	  smaller.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  
ribcage.	  Heavy	  bone.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Good	  tailset.	  Hair	  could	  be	  finer.	  Moves	  easy	  with	  a	  lot	  of	  drive.	  	  
JUN	  ERI2	  
Montes	  Auri	  Mister	  Mak	  Willi	  
11	  months.	  Good	  type.	  Head	  with	  dark,	  but	  a	  bit	  small	  eyes.	  Deep	  muzzle.	  Wrinkling	  is	  fine	  but	  too	  
much	  on	  the	  nose.	  Good	  pigmentation.	  Good	  ears.	  Short	  neck	  but	  too	  much	  wrinkles.	  Topline	  rises	  a	  
bit.	  High	  tailset	  with	  good	  curl.	  Straight	  in	  front.	  Good	  bone.	  Nails	  not	  black.	  Coat	  could	  be	  finer.	  Moves	  
free	  but	  still	  developing.	  
JUN	  EH	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
10	  months.	  Good	  type.	  Still	  developing.	  A	  bit	  high	  on	  the	  legs	  at	  this	  moment.	  Eyes	  with	  nice	  
expression,	  just	  dark	  enough.	  Deep	  muzzle.	  A	  little	  too	  much	  undershot.	  Good	  wrinkles,	  ears	  &	  
pigmentation.	  Needs	  to	  fill	  up	  under	  the	  eyes.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  tailset	  &	  curl.	  Good	  
ribcage.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Coat	  could	  be	  finer.	  Moves	  easy	  but	  still	  maturing.	  
JUN	  ERI3	  
Cubby	  Cheeks	  News	  Maker	  
22	  months.	  Nice	  type.	  Cobby.	  Head	  could	  be	  a	  bit	  bigger	  for	  the	  body.	  Good	  eyes.	  Deep	  muzzle.	  
Wrinkles	  could	  be	  finer.	  Good	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Too	  much	  skin	  on	  the	  
shoulder.	  Good	  ribcage	  &	  forechest.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Short,	  shiny	  coat.	  Moves	  free	  but	  a	  bit	  narrow	  
behind.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
16	  months.	  Good	  type.	  Cobby.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Too	  much	  undershot,	  showing	  sometimes	  his	  
teeth.	  Fine	  wrinkles.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Short	  neck	  with	  a	  lot	  of	  skin.	  Topline	  rises	  a	  little.	  
Good	  underline.	  Straight	  in	  front.	  Out	  of	  elbows.	  Good	  tailset	  &	  hind	  angulation.	  Ribcage	  &	  sternum	  
could	  be	  longer.	  Hair	  could	  be	  finer.	  Very	  easy	  mover	  but	  a	  bit	  loose.	  
NUO	  H	  
Troppola	  X	  From	  Outer	  Space	  
Nice	  type.	  Cobby.	  Dark	  round	  eye	  with	  nice	  expression.	  Deep	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  Good	  ears	  &	  
pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Ribcage	  &	  sternum	  could	  be	  a	  bit	  longer.	  Good	  legs	  &	  feet.	  
Tailset	  high	  enough.	  Good	  coat.	  Moves	  easy.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Don	  Juan	  Du	  Domaine	  De	  I’angeNoir	  
Almost	  5	  years.	  Good	  type.	  Head	  with	  round	  eyes	  which	  could	  be	  a	  bit	  darker.	  Deep	  muzzle.	  Good	  
wrinkles.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Square	  body.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcage.	  Good	  
legs	  &	  feet.	  Nails	  too	  light.	  Fine	  coat.	  Good	  tailset.	  His	  panting	  a	  little,	  he	  has	  open	  nostrils.	  Moves	  easy.	  
AVO	  ERI	  
Lonely	  Rider’s	  Miracle	  Man	  In	  Black	  
Nice	  type.	  A	  little	  long	  in	  body.	  Nice	  head.	  Round	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Fine	  wrinkles.	  Forehead	  
could	  be	  higher.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Very	  good	  forechest.	  Good	  ribcage.	  Good	  legs.	  Front	  feet	  
could	  be	  tighter.	  High	  tailset.	  A	  bit	  brown	  in	  the	  black	  coat.	  Moves	  easy	  with	  a	  typical	  roll.	  
AVO	  ERI	  
Merenrannan	  Xanadu	  
2	  years.	  Good	  type.	  Round	  head.	  Good	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  
on	  the	  head	  but	  a	  bit	  too	  heavy	  on	  the	  nose.	  Rose	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Underline	  rises.	  Boddy	  
should	  be	  more	  cobby.	  Bone	  maches	  the	  body.	  Good	  coat.	  Tailset	  could	  be	  a	  bit	  higher.	  Moves	  easy.	  
AVO	  EH	  
Millimarin	  Istuva-Into	  
3	  years.	  Nice	  type.	  In	  a	  bit	  heavy	  condition.	  Cobby.	  Good	  eyes	  in	  colour,	  could	  be	  a	  bit	  bigger.	  Deep,	  
broad	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  
Good	  ribcage.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Fine	  coat	  but	  a	  bit	  smutty.	  Moves	  free.	  
AVO	  ERI3	  
Mobby-Doo	  Irmile	  Ingvar	  Kubasson	  



3,5	  years.	  Nice	  type,	  cobby.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  but	  too	  heavy	  on	  
the	  nose.	  Good	  ears.	  Good	  neck.	  Topline	  could	  be	  straighter.	  Good	  underline.	  A	  bit	  straight	  in	  front.	  
Good	  legs.	  Feet	  could	  be	  a	  little	  tighter.	  Shiny	  coat.	  Moves	  easy.	  
AVO	  ERI	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
4	  years.	  Nice	  type.	  Cobby.	  Head	  with	  good	  ears.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  but	  a	  bit	  heavy	  on	  
the	  nose.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Nails	  
could	  be	  more	  black.	  Fine	  coat.	  Moves	  easy.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Roseclan’s	  Flaming	  Saturn	  
Good	  type.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Deep	  muzzle.	  Enough	  wrinkles.	  Two	  different	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  
underline.	  Could	  have	  more	  bone	  for	  the	  body.	  Tailset	  could	  be	  higher	  and	  tail	  could	  be	  heavier.	  A	  bit	  
straight	  behind.	  Moving	  is	  not	  easy	  to	  jugdge	  today.	  
AVO	  EH	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  
2	  years	  3	  months.	  Good	  type,	  big	  boy.	  A	  bit	  long	  in	  body.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Big	  muzzle.	  A	  bit	  too	  
much	  lip.	  Wrinkles	  could	  be	  finer.	  Very	  good	  open	  nostrils.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck.	  
Topline	  could	  be	  straighter.	  Good	  tailset.	  Good	  ribcage.	  A	  little	  straight	  in	  front	  &	  behind.	  Feet	  could	  be	  
tighter.	  Coat	  could	  be	  finer.	  Very	  easy	  mover.	  
AVO	  EH	  
RoseElegia	  Winston	  
4	  years.	  Good	  type.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Deep	  muzzle.	  Fine	  wrinkling,	  a	  little	  too	  heavy	  on	  the	  nose.	  
Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  tailset.	  A	  little	  straight	  in	  front.	  Good	  ribcage.	  Beautiful	  coat.	  Moves	  
free	  &	  easy.	  
AVO	  ERI	  
Saradane’s	  Always	  Cuddy	  
POISSA	  
Souldon	  Best	  of	  Magic	  
2	  years.	  Good	  type,	  cobby.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Muzzle	  could	  be	  a	  bit	  deeper.	  Fine	  wrinkles	  but	  too	  
heavy	  on	  the	  nose.	  Good	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Tailset	  high	  enough.	  Straight	  in	  front.	  
Angulation	  behind	  is	  ok.	  Fine	  coat.	  Moves	  easy	  but	  a	  little	  loose	  in	  front.	  Shiny	  coat.	  
AVO	  EH	  
Souldon	  Smooth	  Criminal	  
4	  years.	  Good	  type.	  Good	  head.	  Round	  dark	  eyes.	  Deep	  muzzle.	  Fine	  wrinkles	  but	  too	  heavy	  on	  the	  
nose.	  Good	  ears	  (rose	  ears).	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  tailset.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Fine	  coat.	  
Moves	  with	  a	  typical	  roll.	  
AVO	  ERI4	  
Summersweet	  Sun	  Keeper	  
Nice	  type.	  Head	  with	  nice	  eyes.	  Good	  expression.	  Deep	  muzzle.	  Good	  wrinkles.	  Good	  ears	  &	  
pigmentation.	  Square	  body.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Strong	  bone.	  Hair	  could	  be	  finer.	  Moves	  with	  
a	  typical	  roll.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Mobby-Doo	  Giuseppe	  Don	  Donnolini	  
4	  years.	  Good	  type.	  A	  bit	  long	  in	  body.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  ears	  
&	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  A	  bit	  straight	  in	  front	  &	  behind.	  Out	  of	  elbows	  in	  front.	  
High	  tailset.	  Fine	  coat.	  Lacking	  forechest.	  Moves	  easy.	  
AVO	  EH	  
Finndanes	  Eye-Catcher	  
4	  years.	  Very	  nice	  type.	  Beautiful	  head.	  Eyes	  with	  nice	  expression.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  
&	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline	  with	  too	  much	  skin	  on	  the	  body.	  Good	  tailset.	  Cobby	  body	  with	  
good	  ribcage.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Good	  forechest.	  Nails	  could	  be	  more	  black.	  Very	  nice	  hind	  angulation.	  
Moves	  easy	  with	  typical	  roll.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
Finndanes	  Inside	  Joke	  



3	  years.	  Good	  type.	  Cobby.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles.	  Lacking	  in	  
pigmentation	  on	  the	  forehead.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Too	  much	  skin	  on	  the	  body.	  Good	  bone	  &	  
feet.	  Nails	  could	  be	  blacker.	  Good	  tailset.	  Hair	  should	  be	  finer.	  Easy	  mover.	  
VAL	  ERI	  
Puggens	  Quang	  Quarl	  
Good	  type.	  Head	  with	  good	  eyes.	  Nice	  expression.	  Muzzle	  could	  be	  a	  bit	  deeper.	  Heavy	  wrinkles	  
especially	  on	  the	  nose.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Too	  much	  skin	  on	  the	  
body.	  Good	  forechest	  &	  ribcage	  &	  angulation.	  Good	  bone	  &	  feet	  are	  tight	  enough.	  Hair	  could	  be	  finer.	  
Moves	  easy	  with	  typical	  roll.	  
VAL	  ERI	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Very	  nice	  type.	  Round	  eyes	  with	  good	  expression.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  
Good	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Good	  tailset.	  Fine	  coat.	  Good	  moving.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  VSP	  
Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  
Very	  nice	  type.	  Round	  dark	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Fine	  wrinkling.	  Good	  ears	  
&	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Good	  ribcage.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Good	  coat.	  
Easy	  mover.	  
VAL	  ERI3	  
Xeriex’s	  Birthday	  King	  
Nice	  type.	  A	  little	  long	  in	  body.	  Beautiful	  head.	  Eyes	  full	  of	  expression.	  Deep,	  broad	  muzzle.	  Fine	  
wrinkles	  &	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Bone	  a	  bit	  fine	  for	  the	  body.	  
Could	  have	  more	  hind	  angulation.	  Fantastic	  coat	  structure.	  Moves	  well.	  
VAL	  ERI4	  
NARTUT:	  
Hongotar	  Absolutely	  Perfect	  
9	  months.	  Very	  nice	  type.	  Very	  feminine.	  Head	  with	  big	  dark	  eyes.	  Very	  good	  expression.	  Fine	  wrinkles.	  
Good	  muzzle.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Very	  nice	  
tailset.	  Fine	  coat.	  Good	  mover.	  
JUN	  ERI3	  
Hongotar	  Amazing	  Kiss	  
Very	  nice	  type.	  Round	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  Good	  
ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  Sternum	  &	  ribcage	  could	  be	  a	  bit	  longer.	  Good	  legs	  &	  
feet.	  Good	  angulations.	  Good	  mover.	  
JUN	  ERI	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  
9	  months.	  Good	  type.	  Eyes	  with	  nice	  expression.	  Good	  wrinkles,	  nose	  wrinkles	  should	  not	  be	  heavier.	  
Good	  muzzle.	  Lacking	  a	  little	  in	  pigmentation	  on	  the	  head	  &	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  
tailset.	  Good	  coat,	  legs	  &	  feet.	  Ribcage	  enough	  backwards.	  Very	  nice	  hindquarters.	  Good	  coat.	  She	  is	  
panting	  a	  little.	  Has	  to	  settle	  on	  the	  move.	  
JUN	  ERI4	  
Merenrannan	  Zuvituuli	  
15	  months.	  Nice	  type.	  A	  bit	  high	  on	  the	  legs.	  Round	  eyes	  thar	  should	  be	  darker.	  Good	  nose,	  wrinkles	  &	  
pigmentation.	  Ears	  are	  a	  bit	  big.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Nice	  tailset.	  A	  little	  fine	  in	  bone.	  Good	  
angulations.	  Fine	  coat.	  Moves	  well.	  Has	  to	  mature.	  
JUN	  EH	  
Mini-Pel	  Rosalie	  
Nice	  type.	  A	  bit	  long	  in	  body	  on	  the	  move.	  Dark	  eyes	  with	  nice	  expression.	  A	  little	  too	  much	  undershot.	  
Nice	  wrinkles.	  Ears	  a	  bit	  big.	  Good	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcage.	  Good	  legs	  
&	  feet.	  Bone	  is	  matching	  the	  body.	  Fine	  coat.	  Moves	  well.	  The	  head	  is	  a	  bit	  small	  for	  the	  body.	  
JUN	  EH	  
Pugemon	  Manhattan	  Lady	  
Nice	  type.	  Cobby.	  Dark	  eyes.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  
Good	  tail.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Short	  coat	  but	  a	  bit	  smutty.	  Moves	  well	  but	  a	  bit	  bowed	  legs.	  



JUN	  ERI	  
Bugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Good	  type.	  Head	  a	  bit	  small	  for	  the	  body.	  Good	  eyes,	  muzzle,	  wrinkles.	  Ears	  are	  a	  bit	  big.	  Short	  neck.	  
Topline	  rises	  a	  little.	  Good	  underline.	  Angulations	  are	  straight	  but	  balanced.	  She	  is	  not	  feeling	  
confident	  in	  the	  ring.	  Coat	  is	  not	  best	  condition	  today.	  
JUN	  EH	  
Souldon	  Ariege	  
Good	  type.	  Round	  eyes,	  could	  be	  a	  bit	  bigger.	  Too	  much	  undershot.	  Good	  wrinkles	  but	  a	  bit	  heavy	  on	  
the	  nose.	  Rose	  ears.	  Good	  neck.	  Topline	  rises	  a	  little.	  Good	  underline.	  Very	  good	  forechest.	  Good	  
ribcage.	  A	  bit	  straight	  in	  hind	  angulation.	  Coat	  could	  be	  a	  little	  finer.	  Moves	  well.	  
JUN	  EH	  
Troppola	  Zweet	  As	  Sugar	  
Very	  nice	  type.	  Head	  with	  nice	  expression.	  Good	  muzzle.	  Wrinkles	  could	  be	  a	  little	  finer.	  Cobby	  body.	  
Good	  top-‐	  &	  underline.	  Tail	  could	  be	  a	  little	  higher.	  Good	  ribcage.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Fine	  coat	  with	  a	  bit	  
brown.	  Moves	  well	  but	  is	  not	  very	  active	  today.	  
JUN	  ERI	  
Villway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
14	  months.	  Very	  nice	  type.	  Head	  with	  round,	  dark,	  expressive	  eyes.	  Good	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  Good	  
ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcage	  &	  forechest.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Very	  
good	  coat.	  Moves	  easily	  with	  typical	  roll.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  VA-‐SERT	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  My	  Hands	  
12	  months.	  Very	  nice	  type.	  Head	  with	  dark	  eyes	  and	  nice	  expression.	  Good	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  Ears	  
are	  a	  bit	  big.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcage.	  A	  little	  fine	  in	  bone.	  Good	  angulations.	  Moves	  
very	  well.	  Very	  nice	  coat.	  	  
JUN	  ERI	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  Your	  Lap	  
1	  year.	  Very	  nice	  type.	  Dark	  eyes.	  Nice	  expression.	  Deep	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  Good	  pigmentation.	  
Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcsge,	  forechest.	  Good	  legs.	  Feet	  could	  be	  tighter.	  Moves	  well.	  Very	  
nice	  coat.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Daragoj	  Jennifer	  
Nice	  type.	  Cobby.	  Round	  eyes	  that	  could	  be	  a	  bit	  bigger.	  Good	  wrinkles,	  should	  not	  be	  heavier	  on	  the	  
nose.	  Good	  ears.	  Enough	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  tail.	  Good	  ribcage.	  Good	  legs	  
&	  feet.	  Fine	  coat.	  Moves	  well	  with	  typical	  roll.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Kingpoint	  Friend	  In	  Need	  
POISSA	  
Oscularia’s	  Street	  Lights	  
Good	  type.	  Brown	  eyes	  that	  could	  be	  a	  bit	  bigger.	  Good	  muzzle	  &	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  Good	  neck.	  
Topline	  rises	  a	  little.	  Good	  underline,	  ribcage.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Nails	  could	  be	  more	  black.	  Good	  tailset.	  
Fine	  coat.	  Very	  easy	  mover.	  
NUO	  ERI3	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
POISSA	  
Troppola	  Working	  Girl	  
POISSA	  
Xeriex’s	  Just	  Think	  Twice	  
18	  months.	  Nice	  type.	  Round	  dark	  eyes.	  Nice	  expression.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles.	  Good	  
pigmentation.	  Ears	  are	  a	  bit	  big.	  Cobby	  body.	  Good	  ribcage	  &	  forechest.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Fine	  coat.	  
Moves	  easily	  with	  typical	  roll.	  Good	  tailset.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  
Fanilla	  De	  Lamico	  



3	  years.	  Nice	  type.	  Cobby.	  Head	  a	  bit	  small	  for	  the	  body.	  Dark	  eyes.	  Good	  expression.	  Good	  muzzle	  &	  
wrinkles	  &	  pigmentation.	  Good	  ears.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  forechest	  &	  ribcage.	  High	  
tailset.	  Good	  legs	  &	  feet	  and	  feet	  could	  be	  tighter	  in	  front.	  Good	  angulations.	  Fine	  coat.	  Moves	  well.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Finndanes	  Another	  Fairy	  
Almost	  7	  years.	  Nice	  type.	  Square.	  Head	  with	  round	  eyes.	  Nice	  expression.	  Good	  muzzle	  &	  wrinkles	  &	  
pigmentation.	  Good	  ears.	  Good	  neck.	  Topline	  rises	  a	  little.	  Good	  ribcage.	  Bone	  matches	  the	  body.	  Feet	  
could	  be	  tighter.	  Straight	  behind.	  Coat	  could	  be	  finer.	  Moves	  quite	  well.	  You	  can	  see	  she’s	  getting	  to	  
become	  an	  old	  lady.	  
AVO	  ERI	  
Kriikkligan’s	  Åster	  
Very	  nice	  type.	  Round	  dark	  eyes	  full	  of	  expression.	  Good	  muzzle.	  Fine	  wrinkles	  but	  a	  bit	  heavy	  on	  the	  
nose.	  Good	  pigmentation.	  Good	  neck.	  Topline	  rises	  a	  little.	  Good	  underline.	  A	  bit	  straight	  in	  front.	  Good	  
feet.	  Very	  nice	  coat.	  Moves	  with	  typical	  roll.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  higher.	  
AVO	  ERI	  
Lonely	  Rider’s	  Miracle	  Hedgehog	  
Nice	  type.	  Round	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Good	  wrinkles	  but	  they	  should	  not	  be	  heavier.	  Good	  ears	  
&	  pigmentation.	  Head	  a	  bit	  small	  for	  the	  body.	  Short	  neck.	  Topline	  rises.	  Tailset	  could	  be	  higher.	  Good	  
forechest	  &	  ribcage.	  Good	  legs.	  Feet	  gould	  be	  tighter.	  Nice	  coat.	  Pacing	  when	  moving.	  
AVO	  EH	  
Merenrannan	  Xantara	  
Good	  type.	  High	  on	  the	  legs.	  I’d	  prefer	  her	  more	  cobby.	  Small	  size.	  Round	  dark	  eyes.	  Nice	  expression.	  
Good	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  Big	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline.	  High	  tailset.	  Underline	  too	  tucked	  up.	  A	  
bit	  straight	  in	  front	  &	  behind.	  Very	  nice	  coat.	  Moves	  easily.	  
AVO	  EH	  
Min-Pel	  Aamu	  
POISSA	  
Pine	  Garden’s	  Apelsin	  
POISSA	  
Bugemon	  Hyacint	  Bucket	  
Nice	  type.	  Square.	  Feminine	  head.	  Good	  eyes	  &	  expression.	  Good	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  Ears	  are	  not	  
steady.	  Short	  neck.	  Topline	  rises.	  Tailset	  could	  be	  higher.	  Good	  underline.	  A	  bit	  straight	  front	  &	  behind	  
angulations.	  Coat	  could	  be	  finer.	  Doesn’t	  want	  to	  move	  today.	  
AVO	  EH	  
Villway’s	  Rambling	  Rose	  
5	  years.	  Good	  type.	  Would	  prefer	  her	  a	  bit	  more	  feminine.	  Good	  muzzle.	  Round	  eyes	  but	  a	  bit	  too	  light.	  
Good	  wrinkles	  but	  a	  bit	  heavy	  on	  the	  nose.	  Good	  ears.	  Good	  neck.	  Topline	  rises	  a	  little	  and	  has	  a	  lot	  of	  
skin.	  Nice	  curl.	  Straight	  in	  front.	  Good	  bone.	  Nails	  should	  be	  more	  black.	  Coat	  could	  be	  finer	  &	  more	  
clear.	  Moves	  easily.	  
AVO	  EH	  
Xeriex’s	  King’s	  Peace	  
Very	  nice	  type.	  Round	  eyes	  with	  nice	  expression,	  just	  dark	  enough.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles,	  
should	  not	  be	  heavier	  on	  the	  nose.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  High	  tailset.	  
Good	  ribcage	  &	  breastbone.	  Good	  legs.	  Feet	  could	  be	  tighter.	  Very	  nice	  coat.	  Moves	  well.	  
AVO	  ERI4	  
Xeriex’s	  Queen	  Latifa	  
Nice	  type.	  Cobby,	  square.	  Round	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Good	  muzzle.	  Nice	  wrinkles.	  Ears	  a	  bit	  big.	  
Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcage	  &	  forechest.	  Good	  legs.	  Matching	  bone.	  Feet	  could	  be	  a	  bit	  
tighter.	  Good	  tailset.	  Good	  coat.	  Moves	  well.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Alaunt	  Carlin	  Oop’s	  Opera	  Magic	  
Nice	  type.	  Cobby.	  Round	  dark	  eyes.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles,	  bit	  too	  much	  on	  the	  nose.	  Good	  ears.	  
Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline,	  that	  is	  spoilt	  at	  the	  moment	  by	  her	  ribbles.	  Good	  forechest.	  Good	  legs	  &	  
feet.	  Moves	  very	  well,	  energetically.	  Fine	  black	  coat.	  



AVO	  ERI3	  SA	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
3	  years.	  Very	  nice	  type.	  Square.	  Big	  round	  eyes	  full	  of	  expression.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  
pigmentation.	  Ears	  are	  a	  bit	  big.	  Short	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  ribcage.	  Straight	  in	  front.	  
Good	  tailset.	  Good	  coat	  and	  moves	  very	  easily.	  
VAL	  ERI4	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
3	  years.	  Cobby.	  Dark	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  pigmentation,	  nose	  
wrinkle	  is	  a	  bit	  too	  heavy.	  Short	  body.	  Good	  ribcage	  &	  forechest.	  Good	  legs.	  Feet	  could	  be	  a	  little	  
tighter.	  Good	  tailset.	  Good	  coat.	  Moves	  well.	  
VAL	  ERI3	  
Jou-Haun	  Josefina	  
5	  years.	  Nice	  type.	  Dark	  round	  eyes.	  Nice	  expression.	  Good	  muzzle,	  wrinkles.	  Short	  neck.	  Topline	  rises	  
a	  little.	  A	  little	  too	  much	  skin	  on	  the	  body.	  Good	  legs	  but	  feet	  could	  be	  tighter.	  Tailset	  could	  be	  a	  little	  
higher.	  Fine	  coat.	  When	  she	  moves	  she	  wants	  to	  pace.	  
VAL	  ERI	  
Jou-Haun	  Justina	  
5	  years.	  Nice	  type.	  Big	  round	  eyes	  with	  nice	  expression.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  but	  a	  bit	  heavy	  on	  
the	  nose.	  Good	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Very	  good	  forechest.	  Tailset	  just	  high	  
enough.	  Feet	  could	  be	  a	  little	  tighter.	  Fine	  coat.	  Easy	  mover.	  
VAL	  ERI	  
Kingpoint	  Causin	  À	  Commotion	  
Very	  nice	  type.	  Cobby,	  square.	  Dark	  eyes	  that	  could	  be	  bigger.	  Good	  muzzle.	  Nice	  wrinkles.	  Good	  ears	  &	  
pigmentation.	  Very	  nice	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Square	  body	  with	  good	  ribcage	  &	  forechest.	  Good	  
tailset.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Good	  angulations.	  Moves	  easily.	  Hair	  could	  be	  finer.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  
Villway’s	  Unbeatable	  Rose	  
3	  years.	  A	  very	  nice	  type.	  Cobby.	  Dark	  brown	  expressive	  eyes.	  Good	  muzzle.	  Fine	  wrinkles.	  Good	  
pigmentation.	  Good	  neck,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  tailset.	  Good	  ribcage	  &	  forechest.	  Good	  legs	  &	  feet.	  
Fine	  coat.	  Moves	  easily.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
Jou-haun	  Viivi	  
10	  years.	  Nice	  type,	  cobby	  in	  body.	  Eyes	  still	  sparkling.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  ears.	  Good	  
ribcage,	  top-‐	  &	  underline.	  Good	  forechest.	  Matching	  bone,	  feet	  and	  movement	  according	  to	  age.	  Good	  
tailset.	  Fine	  coat.	  Still	  in	  super	  condition.	  
VET	  ERI3	  
Villway’s	  Nice	  Looking	  
Good	  type.	  Head	  a	  bit	  small	  for	  the	  body.	  Round,	  dark	  ,	  expressive	  eyes.	  Good	  wrinkles	  &	  pigmentation.	  
Good	  ears.	  Good	  neck,	  topline	  rises	  a	  little	  and	  has	  too	  much	  skin.	  Good	  underline.	  A	  bit	  straight	  in	  
front.	  Good	  tail.	  Fine	  coat.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Moves	  well.	  
VET	  ERI2	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
8	  years.	  Good	  type.	  Dark,	  expressive	  eyes.	  Good	  muzzle.	  Good	  wrinkles	  &	  ears	  &	  pigmentation.	  Good	  
neck,	  topline	  rises	  a	  little.	  Good	  underline.	  Good	  ribs	  &	  forechest.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Matching	  bone.	  A	  
bit	  unstable	  behind.	  Good	  tailset	  &	  coat.	  Moves	  well.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
JÄLKELÄISLUOKKA,	  UROKSET:	  
Puggens	  Quang	  Quarl	  
Father	  is	  very	  impressive,	  a	  nice	  pug.	  He	  didn’t	  give	  his	  heavy	  nose	  wrinkles	  and	  lots	  of	  skin	  on	  to	  his	  
children.	  Very	  well	  done	  for	  the	  breeder.	  
JÄLK1	  KP	  
JÄLKELÄISLUOKKA,	  NARTUT:	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  



Mother	  is	  of	  very	  nice	  size	  and	  of	  good	  quality.	  She	  gave	  it	  all	  to	  her	  children,	  who	  look	  very	  similar	  in	  
type.	  Well	  done	  for	  the	  breeder.	  
JÄLK1	  KP	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Finndanes	  
Similar	  in	  type	  and	  in	  size.	  Coat	  are	  not	  at	  their	  best	  at	  the	  moment.	  
Hongotar	  
Very	  similar	  in	  type	  &	  size.	  Very	  nice	  coats	  but	  pigmentation	  in	  the	  ears	  needs	  to	  be	  better.	  They	  have	  
good	  bones.	  
KASV4	  KP	  
Jou-Haun	  
Same	  in	  type.	  Presentation	  a	  bit	  difficult	  in	  the	  heat	  of	  today.	  Good	  coats	  &	  pigmentation.	  
Pugemon	  
Good	  types.	  Males	  are	  real	  males	  and	  females	  are	  real	  females.	  Good	  coats	  &	  pigmentation.	  Nice	  tailset.	  
KASV3	  KP	  
Villway’s	  
All	  with	  very	  expressive	  eyes	  &	  nice	  pigmentation.	  Good	  coats.	  
KASV2	  KP	  
Xeriex’s	  
Beautiful	  types.	  Nice	  heads	  &	  expressions.	  Good	  coats.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



Laukaa  30.06.2012 
 
Tuomari: BISTER SOILE 
 
PENTULUOKKA NARTUT 
 
Kigngpoint Friend In Need 
Erittäin hyvän tyyppinen rungoltaan hyvin kehittynyt feminiininen narttu, jolla voisi olla hieman 
vahvempi luusto. Lupaava pää, jossa hyvä profiili. Hyvät korvat. Kuono voisi olla hieman ly-
hyempi. Hyväasentoiset raajat. Häntä voisi olla korkeammin kiinnittynyt. Hieman korkea etu-
askel. ”Vippaava” oikea takaraaja. Lupaavat rypyt. Riittävä maski. Ihastuttava luonne.  
PEN 1 KP ROP-PEN 
 
JUNIORILUOKKA UROS 
 
Kingpoint Easy Living 
Erinomainen tyypp. vahva, hyvin kehittynyt maskuliininen uros, jolla hyvä ylälinja. Erittäin hy-
vä pää. Runsaasti ryppyjä. Hyvät silmät. Hieman kookkaat korvat. Hyvä asentoiset raajat. 
Hyvä hännänkiinnitys, joskin kieppi voisi olla vieläkin tiiviimpi. Erittäin hyvä sivu- ja takaliike. 
Hyvä luonne. 
JUN ERI 1 SA PN 2 
 
NUORTENLUOKKA UROS 
 
Marabou Voice Of Choice 
Hieman pitkä runkoinen, vahva, maskuliininen uros, jolla erinomainen niskalinja. Hyvä kallo.  
Alaleuan tulisi olla selvempi. Turhan roikkuvat huulet. Liian voimakas nenävekki ja koriseva 
hengitys. Sieraimet saisivat olla avoimemmat. Turhan käyrät kyynärvarret. Erinomainen hän-
tä ja takaosa. Väri voisi olla puhtaampi. Erinomaiset sivuliikkeet. Erinomainen luonne. 
NUO H 
 
AVOLUOKKA UROS 
 
Seppo Poissa 
 
VALIOLUOKKA UROS 
 
Vilway’s Thuesday Heartbreaker 
Erinomainen tyyppi ja kokoinen, hyvin kaunis linjainen uros jolla hyvä niska linja ja hännän 
kiinnitys. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvät rypyt ja alaleuka. Hyvä runko ja raajat.  Ensiluokkai-
set liikkeet. Riittävä maski. Hyvä, tumma korvien väri. Hyvä luonne. 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP 
 
NARTUT VALIOLUOKKA 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
Erinomainen tyyppi ja kokoinen, hyvin kaunis linjainen feminiininen narttu. Hyvä kallo. Ja pro-
fiili. Ilme voisi olla parempi. Hyvä alaleuka ja pään rypytys. Riittävä maski. Hyvät, tummat 
korvat. Erinomainen runko ja raajat. Häntä voisi olla vieläkin korkeammalle kiinnittynyt. Hyvä 
luonne. 
VAL ERI 1 SA PN 1 VSP 
 



 
 
 
VETERAANILUOKKA NARTUT 
 
Vilway’s Hypnotic Poison 
Hyvä runkoinen ja luustoinen 10 vuotias narttu, jolla tulisi olla parempi pää ja ilme. Suuret 
korvat. Turhankin voimakkaat takakulmaukset. Häntä ok. Liikkeessä selkä hieman pettää ja 
runko venyy. Erinomainen luonne. 
VET EH 1 



LAMMI, ryhmänäyttely FCI 7/8 ja 9 14.07.2012 
Tuomari Eva Liljekvist Borg 
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Bozo Gang’s Tule Hyvä Kakku 
Mkt feminint tik med mörka fina ögenj, bra naka. Tillräcklig lätt aniager stora öron, utm. över-
linje, välkroppad för åldern med bra preportioner, korrekt – knorrplacering, utm. Vinklar, fin 
päls i utveckting, trevliga typiska rörelser.  
Hylätty 23.7.2012 PS  Palautettu 24.10 
JUN ERI 1 SA PU 1 VSP SERT 
 
Sprogu Bright Brighet 
Feminin tik med trevlig uttryck, fina ögon, korrekta öron, bra bred på underkäken, bra hals o 
rygg ngt kort svans, bra vinklar, rör sig änu lite instabilt o brett, päls i fällning. 
JUN ERI 2 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Bozo Gang’s kaikilla Mausteilla 
Mkt feminin tik, med bra uttryck, fina ögon, kunde ha mer hojd i skalle större noskorrar till-
räcklig haka, bra hals o rygg, kunde ha bättre svasknorr, utm, propotioner, bra stomme o 
vinklar, rör sig mkt gott med bra steg från sidan, bra päls trevlig helhet. 
NUO ERI 1 SA 2 VASERT 
 
PENTULUOKKA NARTUT 
 
Xeriex’s Just Think Twice 
POISSA 
 
AVOLUOKKA NARTUT 
 
Debbies She’s Got The Look 
Feminin kraftfullt tik med tillräckliga rynkor, aningen stora ögon, utm. Öron, acceptable nos-
tryffel, tillräcklig haka, bra överlinje, tillräcklig svansknorr, bra stomme, korrekta vinklar bak, 
acceptable front, trevliga röselser från sidar päls i utveckling. 
AVO ERI SA PU 3  
 
Xeriex’s King’s Peace 
POISSA 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Roseclan’s Icy Posmo 
Stor kraffig maskulin hane, ger för dagen lite långstreckt intyg, mörka ögon med acceptable 
hake, bra vinklad bak, korrekt svans, frame ännu lite intabilt och ungdomligt, bra pals. 
JUN EH 1  
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Acterhalen Zwarte Q-boom 
Stor o kraftig hane, kunde vara ngt mer kvadratisk, stora tillräckligt mörka ögen, allfför stora 
tunga öron, sanknar i-tand, bra hals o rygg, kunde ha bättre svans, utm. Vinklar, bra stomme, 
bra rörelser från sidan, tillräckligt rullande bak, korrekt päls. 
NUO H  
 



Kingpoint Eye For An Eye 
POISSA 
 
Milone’s Yuriko Mio 
Maskulin undenlig hane som allgenom behöver utvecklas, tillräcklig skalle, rundor lite ljusa 
ögon, skulle ha lite kraftfullare haka, bra hals, acceptable rygg, kunde vara mer kvadratisk, 
acceptable vinklar, rör sig ngt instabilt fram, tillräckligt rullande bak. 
NUO EH 2  
 
Sinimetsän Pikku-Paavo 
Maskulin hane med dom rätta preportionen, väl rundat skalle, mörka stora ögon, acceptable 
haka, bra överlinje, välplacerad svans, bravinklar bak, mkt typiska rörelser från sidan, ännu 
lite mjuk o vek i front och tassar, bra päls. 
NUO ERI 1  
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Acterhalen Hazelaar 
Kraftig maskulin hane med bra preportioner, välformat huvud, korrekta ögon, bra haka, stora 
men välfemade öron, bra hals och rygg, tillräckliga vinklar bak, lite raka i fram, rör sig med 
typisk steg, bra päls o färg. 
AVO ERI 1  
 
Blackbrilliant 
Maskulin hane med bra preportioner, nätt huvud med bra rundning, mörka fina aningen små 
ögen, kunde ha lite större mäsborrar, korrekta överlinje med bra svans, tillräckliga vinklar, bra 
förbröst, rör sig trevligt från sidam, ngt instabil fram. 
AVO ERI 2  
 
Troppola Robert De Niro 
Ännu lite outvecklad hane, maskulint huvud med bra form, bra haka, kunde ha lite större 
nosborrar, ännu outvecklad bröstkorg o förbröst, bra stomme och tillräckliga vinklar, ännu mkt 
smala täta röselsar, päls i tällning. 
AVO EH 4 
 
Wanja Marin 
Kraftig maskulin hane, bra huvudform, tillräcklig nosparti med korrekta rynkor o mörka fina 
ögon, bra haka, kunde röra sig med lite bättre resning o planare rygg, acceptable svans, bra 
benstomme, acceptable vinklar, rör sig typiskt, påls i fäll. 
AVO ERI 3 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Troppola Nicolas Cage 
Vältypad maskulint hane som kunde ha lite lättare hull, stora ögon, acceptable nosborrar, 
utma haka, korrekta öron, bra överlinje, bra  svans, goda proportioner tillräckliga vinklar, rör 
sig väl trots sin tyngd. 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP  
 
VETERAANILUOKKA UROKSET 
 
Black Boy Marin 
Maskulin hane med trevligt uttryck o med  fina ögon, acceptable nosparti o tillräcklig haka, 
bra hals o rygg kunde vara en aning kortare, tillräcklig svansknorr, rör sig med typiskt steg o 
till räcklig välning. 
VET ERI 1 SA PU 2 ROP 



 



LAPPEENRANTA  8.4.2012 
 
Tuomari: Phyllis Poduschka-Aigner 
 
PENTULUOKKA, NARTUT 
 
Troppola Velvet Morning 
 
Compact. Correct in type and size. Good bones and angulations. Still small head. In nostrils 
should be better opened. Correct eyes. Compact movement. Very promising. 
PEN1 KP ROP PEN 
 
JUNIOR LUOKKA 
UROKSET 
 
Bozo Gang’s Tyrmäystippa 
 
Abit high legged young male who needs substance.  Still weak in back. Correct set of tail. 
Correct head. Too prominent nose wrinkle. Moderate angulations. Correct movement. Still 
loose infront. 
JUN EH3  
 
Finndanes Kinging Around 
 
Abit low legged in front, uprising topline. Bit overweighted. Correct angulations in front. Bit 
open knee angulation. Still small head. Two prominent nose wrinkle. Correct chest. Good 
movenet, but still loose in front and rear.  
JUN EH 
 
Kingpoint Evil Twin 
 
Still abit high legged, but very good propotions in body. Good topline. Correct masculine 
head. Moderate angulation. Very good tailset. Correct movement, still bit loose.  
JUN ERI1 SA PU2 SERT 
 
Lakuelli 
 
Correct size. Very small, light head. Short neck. Littlebit arounded topline. Good chest. Mod-
erate angulations. Bit weak in pastern. Correct movement. Still loose. 
JUN EH4  
 
Lonely Rider’s Miracle Mighty Thor 
 
Correct propotions. Still abit much skin. Correct head, good expression. Exellent bite. Good 
chest. Correct tail. Correct angulations. Could have abit better bones. Correct movement, still 
bit loose.  
JUN ERI2 SA PU4 VASERT 
 
Min-Pel Pikkupiru 
 
Very good size. Correct propotionis. Uprising topline, because lack of angulations in the rear. 
Light head. Nostrils could be better opened. Good chest. Correct movement. But very insta-
ble in front.  
JUN EH 
 



NUORTENLUOKKA 
UROKSET 
 
Alaunt Carlin Rockefeller 
 
Compact. Still abit weak with loose shoulders. Bit short ripcage and long loin. Correct head. 
Bit light eyes. Moderate angulations. Correct movement. Instabile infront. Lot of black hair on 
the body.  
NUO EH 1 
 
AVOIN LUOKKA 
UROKSET 
 
Alaunt Carlin Cry Baby 
 
Abit inconfident. Good propotions. Correct head. Abit prominent nose wrinkle. Low set tail. 
Weak inpastern. Moderate angulation. Straight shoulder. Correct movement, very loose in-
front.  
AVO H, suhtautuminen tuomariin rasti väistää kohdalla 
 
Alaunt Carlin Kermit The Pug 
 
Exellent propotions, but abit round topline. Correct head. Nostril should be opened. East -  
west eyes. Moderate angulations and correct movement.  
AVO EH3 
 
Moby-Doo Giuseppe Don Donnolini 
 
Bit high legged, lack of chest, straight front. Masculine head. Two prominant wrinkles. Very 
irritated eye. Small nostrils. Moderate angulations in the rear. Correct tail. In movement loose 
in front and bow-legged in the rear. 
AVO H 
 
Moby-Doo Irmile Ingmar Kubasson 
 
Correct size and proportions. Masculine head. Nostrils could be better opened. Good neck. 
Correct chest. Correct angulations. Correct movement.  
AVO ERI1 SA 
 
RoseElegia Winston 
 
Overweighted. Therefore handicapped in movement. Littlebit uprising topline. Moderate 
angulations. Good chest. Correct head. Abit promenant nose wrinkle. Correct movement, 
winging in the front.  
AVO EH 
 
Souldon Smooth Criminal 
 
Correct propotions. Bit overweighted. Littlebit uprising topline, because of straight knee. Cor-
rect chest. Correct head. Prominent nose wrinkles. Correct movement, but winging infront.  
AVO EH4 
 



 
 
 
 
Xeriex’s Diesel Power Boy 
 
Correct propotions, correct angulation. Abit much skin. Correct head. Correct bite and nose, 
acceptable eyes. Good chest. Acceptable tail. Correct movent.  
AVO ERI2 SA 
 
 
VALIOLUOKKA 
UROKSET 
 
Vilway’s Tuesday Heartbreaker 
 
 Correct size and type. Bit uprising topline. Moderate angulations. Good chest. Correct head. 
Good bones. Correct tail. Correct movement.  
VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
 
VETERAANILUOKKA  
UROKSET 
 
Vilway’s Legend of Love 
 
Very good type. Masculine head. Correct lines. Moderate chest. Very good angulation. ac-
ceptable eyes. Correct movement. Abit creamy colour.  
VET ERI1 SA PU3 ROP-VET 
 
 
JUNIORLUOKKA 
NARTUT 
 
Bozo Gang’s Tule Hyvä Kakku 
 
Correct propotions, but extremely light head. Bit irritated eyes. Correct chest. Very short tail, 
carried abit open. Light bones. Acceptable angulations. Correct movement. 
JUN EH 
 
Dooris / Jou-haun Sandra 
 
Heavy and bit overweighted. Correct head. Acceptable eyes. Correct chest. Acceptable 
bones. Correct angulation. Correct movement. Still lose in elbows.  
JUN EH4 
 
Findane’s Like It Or Not 
 
Poissa 
 
Lonely Rider’s First Miracle 
 
Good propotions. Correct lines. Good tailset. Feminine head. Abit irritated eyes. Correct 
angulation. Very good movement, still bit loose. 
JUN EH3 



Lonely Rider’s Miracle Top Model 
 
Correct size and propotions. Light head. Acceptable eyes. Good chest. Correct angulation. 
Correct movement. nails are not black. Must get trained. Abit shy. 
JUN EH, suhtautuminen tuomariin rasti väistää kohdalla 
 
Pine Garden’s Apelsin 
 
very feminine. Correct size and propotions. Correct lines. Exellent tail. Correct chest. Femi-
nine head. Acceptable eyes. Correct angulation. Correct movement, still abit loose infront.  
JUN ERI1 SA EN3 
 
Zabava Vel’Mozh Imperia 
 
Very feminine. Exellent type. Good lines. Abit short, open carried tail. Very good neck. Good 
chest. Feminine head. Acceptable eyes. Very good movement. 
JUN ERI2 SA PN4 
 
 
NUORTENLUOKKA 
NARTUT 
 
Gabriella Black Flower 
 
Correct propotions. Correct topline. Moderate chest and angulation. Head should be more 
feminine. Acceptable eyes. Closed nostrils. Very bad breath lessnes. Correct movement. 
white mark at the chest.  
NUO T 
 
Hariettans Wanessa 
 
Not trained for the ring. Bit long loin. Correct set but open carried tail. Moderate angulation. 
Feminine head. Too prominent nose wrinkles and small nostrils and therefore very bad 
breath lessnes. Correct movement 
NUO HYL 
 
Roseclan’s Ghost Of Winter 
 
Bit high legged with light bones and head. Long neck. Feminine expression. Abit irritated 
eyes. Big ears. Moderate angulation. Correct movement. needs abit more time to get sub-
stance. 
NUO EH3 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
 
Very good propotions, still abit weak in back. Correct set, acceptable carried tail. Good chest. 
Feminine head. Acceptable eyes and nose. Correct angulation. Toes in the rear are bit open. 
Good markings. Correct movement. 
NUO ERI1 SA PN2 VASERT 
 
 
 
 



AVOIN LUOKKA 
NARTUT 
 
Charodeyka 
 
very feminine. Exellent type. Correct lines. Very good angulation. Correct chest. Acceptable 
tail. Good head. Acceptable eyes. Correct movement.    
AVO ERI1 SA PN1 VSP SERT FIMVA 
 
Roseclan’s Evening Sun 
 
Big, but feminine. Bit uprising topline, because of bit straight knee. Correct tail. Good chest. 
Moderate angulation. Good neck. Correct head. Acceptable eyes. Abit prominent nose wrin-
kle. But correct nostrils. Correct movement. 
AVO ERI3 
 
Roseclan’s Flaming Venus 
 
Correct size and propopions. Very light head. Correct eyes and nose, but not really typical 
expression, because the head is very clean. Good neck. Correct angulation. Very light bones. 
Correct movement.  
AVO EH4 
 
Vilway’s Rambling Rose 
 
Abit heavy and overweighted bitch. Very weak in back. Abit low legged infront. Very deep 
chest. Head should be more feminine. Correct eyes. Abit snoaring. Correct movement in 
front. Narrow intoes. Light nails. Very grey mask. 
AVO H 
 
Xeriex’s Diesel Wind 
 
Very feminine. Good type. Exellent propotions. Very good chest. Correct angulation. Abit low 
tailset. Light, but feminine head. Correct movement. bit narrow in the rear.  
AVO ERI2 SA 
 
 
VALIOLUOKKA 
NARTUT 
 
Jou-Haun Josefina 
 
correct in size, propotions and type. Moderate angulation. Correct, feminine head. Accept-
able eyes. Very good bones and movement.  
VAL ERI1 SA 
 
 
VETERAANILUOKKA 
NARTUT 
  
Jou-Haun Viivi 
 
female in good condition. Feminine head. Prominent eyes. Correct chest. Good tail set. Mod-
erate angulation. Correct movement. abit instable in rear.  
VET ERI1 SA VET-VSP 



 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
Kennel Vilways 
 
Poissa 
 
Kennel Jou-Haun 
 
Very good in type and size. Similarity. correct expression. Similar in colour. Correct movers.  
KASV1 KP ROP-KASV 
 
 
 
   
 
 
 



KUOPIO KV 5.8.2012      
 
Tuomari Makaritis Stelios, Greece 
 
Pentuluokka uros 
 
Finndanes Magic Wand 
 
Very nice type. Exellent head & expression & mask. Lovely eyes, ears and thumble mark. 
Exellent topline, tailset and carriage. Exellent angulations, lovely  bones. Moves well. 
PEN1 KP ROP PEN   SUHTAUTUMINEN TUOMARIIN RODUN OMAINEN. 
 
 
JUNIORLUOKKA UROKSET 
 
Blå Mandag’s Pene Petrus Polkagris 
 
Very nice type, very good head and expression. Nice mask quite nice ears. Good neck. Well 
angulated. Very good body, topline, tailset and carriage. Moves nicely.  
JUN ERI1 SA EU4 SERT  (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
 
NUORTEN LUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Kinging Around 
 
Quite nice type. Good head. Nice mask. A bit overdone wrinkle above the nose. Very good 
ears, neck. I prefer better shoulder placement, front feet and topline. ?????     ??????. Quite 
nice tailset with very good carriage. Very nice hind quarters. Moves nicely.  
NUO EH3 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Mosse 
 
Quite nice type. Nice head and expression. Lovely mask eyes and ears. Well angulated. 
Exellent topline. Very good tailset. Very nice body develop. I prefer him a little shorter in gen-
eral. Moves quite nice.  
NUO ERI2 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Quartz-Amor’s Cuvcass-Avra 
 
Quite nice type. Good head and expression. Nice ears and mask. I prefer slightly stronger 
underjaw. Very good shoulders. I prefer better upperarm. Very good topline and hindquarters. 
Good tail carriage. I prefer shorter loin. Moves nicely. 
NUO ERI1 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
 
AVOIN LUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Fuel For Life 
 
Quite nice type. Quite nice head. I prefer better ear carriage. Nice muscle and eyes. Abit too 
much skin under the neck. Nice body propotions and angulation. Nice tails carriage. Good 
??? and loin. I prefer better skin quality. Moves quite nicely.  
AVO EH1 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 



 
 
Moby-Doo Jesse Woodson James 
 
Quite nice type. I prefer better headshape, stronger underjaw and less wrinkle. Very nice set 
and shape of ears. I prefer much ???? front feet. Very nice ??? and loin. Quite nice quarters. 
Good body. Moves quite nice.  
AVO EH3 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Troppola Robert De Niro 
 
Quite nice type. Pleasing head and expression. Good muzzle eyes ears and neck. Straight 
and narrow in front. Nice body propotions. I prefer more spring of ???, shorter loin, better 
hocks. Needs to fill up in body. Nice coat, character. Moves quite well.  
AVO EH2 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Finndanes inside Joke 
 
Very nice type. I prefer slightly stronger underjaw. Very nice eyes and ears. Good neck, body 
propotions tailset and carriage. Very nice bones. Quite nice angulations infront. Very nice in 
rear. Very good body development. Moves well, but I prefer better front movement.  
VAL ERI (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Blå Mandag’s Luxury Line Lasse 
 
Very nice type. Very nice head, good muzzle eyes and ears. Very good neck. Good angula-
tions in front. Very good in rear. Lovely topline tailset and carriage. Exellent hindquarters. 
Good ???? and loin. Needs abit more volume in body. Moves nicely with lot of power.  
VAL ERI4 SA (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Finndanes eye-catcher 
 
very nice type allover. Lovely head, expression. Beautiful muzzle eyes and ears. Very good 
neck. Beautiful body propotions. Well angulated front and rear. Nice bones and feet. Beautiful 
topline, tailset and carriage. Lovely ????, thorax. Very nice sound mover. very nice mask. 
Very sound and powerful mover. 
VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIP (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Finndanes Guest Of Honour 
 
Very nice type. Abit rounded head. Very good eyes, good ears. Good neck. Nice shoulder-
placement, I prefer better upper arm. Good topline, ???? and quarters. Could have slightly 
better tailset, but have good carriage. Nice bones, moves nicely.  
VAL ERI (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Kingpoint Crab Bite 
 
very nice type. All over very good head and expression and propotions. Very nice muzzle 
eyes and ears. Very good neck topline and type carriage. Well angulated front and rear with 
nice bones. Nice thorax. Enough ???? quite nice loin. Very good body condition. Very nice 
powerfull mover.  
VAL ERI2 SA PU2 VARASA (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 



Troppola Nicolas Cage 
 
very nice type. Good head muzzle and expression. I prefer slightly darker eyes. Exellent 
ears. Very nice topline, tailset and carriage. Well angulated front and rear. Very nice bones 
and feet. Exellent thorax and ????. very good loin, very nice body development. Moves very 
well with power.  
VAL ERI3 SA PU3 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
 
JUNIORLUOKKA NARTUT 
 
Finndanes like it or not 
 
Good head, expression and mask. Pleasing head in general, lovely eyes and ears and neck. 
Well angulated both ends. Nice spring of ????. I prefer shorter loin. Good topline and tail car-
riage. Moves well. In very good body condition.  
JUN ERI3 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Quartz-Amors Dimmy-Ibby 
 
Very nice type all over. Very good head, expression, muzzle, eyes and ears. I prefer darker 
nose. Lovely neck, topline, tail carriage. Nice shoulder. I prefer better upper arm. Very nice 
????, loin, hind quarters. Nice body development. Moves well, expecially in rear. Needs to 
improve abit in front action. 
JUN ERI4 (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Rottiganz Just For Fun 
 
Very nice type all over. Beautiful head, expression, muzzle eyes and ears. Exellent neck, top-
line, tail carriage. Exellent angulated both ends. Beautiful ????, thorax. Strong and short loin. 
I prefer slightly stronger and straighter hocks. Beautiful body development. Moves very nice.  
JUN ERI2 SA (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
Troppola Who Was That Lady 
 
Very nice type all over. Beautiful head, expression and propotions. Lovely mask, thumbmark. 
Very nice muzzle, ears. I prefer slightly bigger eyes. Exellent neck, topline and tail carriage. 
Well angulated both ends. Very nice ????? . nice loin. Moves sound with lot of driving.  
Slightly needs to improve in front movement 
JUN ERI1 SA (RODUN OMAINEN LÄHESTYTTÄESSÄ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUOPIO	  KV	  4.8.2012	  
Tuomari:	  Juha	  Putkonen	  

	  

Urokset	  valioluokka	  

Finndanes	  Inside	  Joke	  	  

Erinomainen	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  luusto.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Niukat	  
otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu	  ja	  avonaiset	  sieraimet.	  Sopivan	  täyteläiset	  huulet.	  Alaleuka	  saisi	  olla	  selvempi.	  
Kaunis	  niska.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä,	  jossa	  riittävä	  massa.	  Hyvä	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset,	  
oikeinkiinnityynyt,	  yksikierteinen	  häntä.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Heittelehtivät	  etuliikkeet,	  liikkuu	  takaa	  hyvin.	  	  

VAL	  ERI	  4	  

	  

Blå	  Mandag’s	  Luxury	  Line	  Lasse	  

4	  v.	  oikean	  kokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  erinomainen.	  Toivoisin	  selvemmän	  sukupolileiman.	  Hyvän	  kokoinen	  
pää.	  Oikea-‐asentoiset	  koirat.	  Tummat	  silmät.	  Niukat	  otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu	  ja	  avonaiset	  sieraimet.	  
Hyvin	  täyttynyt	  kuono.	  Hyvä	  alaleuka.	  oikean	  mallinen	  rintakehä,	  jossa	  saisi	  olla	  enemmän	  lihasmassaa.	  
Oikein	  kiinnittynyt,	  tuplakierteinen	  häntä.	  Tasapainoiset	  kulmaukset,	  karva	  ei	  parhaassa	  kunnossa.	  Hyvä	  
maski,	  liikkuu	  hyvin.	  	  

VAL	  ERI	  

	  

Finndanes	  Eye	  Catcher	  

Erinomainen	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Keskiruskeat	  silmät.	  Hyvät	  
otsarypyt	  ja	  melko	  voimakas	  nenäpoimu.	  Riittävän	  avonaiset	  sieraimet.	  Hyvin	  täyttynyt	  kuono.	  Erinom.	  
alaleuka.	  Hyvä	  niska.	  Erinom.	  tiivis	  runko.	  Oikein	  kiinnittynyt,	  yksikierteinen	  häntä.	  Riittävästi	  kulmautunut	  
edestä,	  hyvin	  takaa.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Väri	  saa	  puhdistua.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  	  

VAL	  ERI	  1	  SA	  PU-‐1	  VSP	  CACIB	  	  

	  

Finndanes	  Quest	  of	  Honour	  

3	  v.	  hieman	  kookas.	  Mittasuhteiltaan	  hieman	  pitkä.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Keskiruskeat	  silmät.	  
Hyvät	  otsarypyt.	  Melko	  voimakas	  nenäpoimu.	  Hyvät	  avonaiset	  sieraimet.	  Hyvin	  täyttyneet	  huulet.	  Riittävän	  
leveä	  alaleuka.	  Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Olkavarret	  voisivat	  olla	  viistommat	  ja	  polvikulmaus	  
selvempi.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Hieman	  alaskiinnittynyt,	  yksikierteinen	  häntä.	  Saisi	  liikkua	  reippaammin.	  	  

VAL	  ERI	  

	  

Kingpoint	  Crab	  Bite	  	  

2½	  vuotias.	  Erinomainen	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Oikein	  kiinnittyneet	  korvat.	  
Tummat	  silmät.	  Sopivasti	  otsaryppyjä.	  Melko	  voimakas	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Hyvin	  täyttyneet	  



huulet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Hyvä	  niska.	  Hyvin	  keittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  
karva	  ja	  maski.	  Väri	  saa	  puhdistua.	  Liikkuu	  tasapainoisesti.	  Hieman	  alaskiinnittynyt,	  yksikierteinen	  häntä	  

VAL	  ERI	  2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CACIB	  

	  

	  

Troppola	  Nicolas	  Cage	  	  

Hyvänkokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  erinomainen.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Keskiruskeat	  silmät.	  
Riittävät	  otsarypyt.	  Melko	  voimakas	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Hyvin	  täyttyneet	  huulet.	  
Hyvinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Selkä	  hieman	  painunut.	  Oikein	  kiinnittynyt,	  yksikierteinen	  häntä.	  
Olkavarret	  voisivat	  olla	  viistommat.	  Riittävästi	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Päässä	  hieman	  
nokisuutta.	  Leveät	  etuliikkeet.	  

VAL	  ERI	  3	  

Nartut	  junioriluokka	  

Finndanes	  Like	  It	  	  

Ryhdikkäästi	  esiintyvä.	  Erinomainen	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  	  Lupaava	  narttumainen	  pää.	  Hyväasentoiset	  
korvat.	  Tummat	  silmät.	  Riittävästi	  otsaryppyjä.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Sopivan	  täyteläiset	  huulet.	  Hyvä	  alaleuka.	  
Kaunis	  niskakaari.	  Hyvinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Oikein	  kiinnittynyt	  yksikierteinen	  häntä.	  Hyvä	  karva	  
ja	  maski.	  Väri	  saa	  puhdistua.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  takaa	  hyvin,	  edestä	  hieman	  epävakaasti.	  
Esiintyy	  mallikelpoisesti.	  	  

JUN	  ERI	  2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  

Quartz-‐Amor's	  Dimmy	  Ibby	  

14	  kk.	  Hyvänkokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  erinomainen.	  Lupaava	  narttumainen	  pää.	  Hieman	  kookkaat	  korvat.	  
Riittävät	  otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Tummat	  silmät.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Haalistunut	  nenäpigmentti.	  
Hieman	  vino	  alaleuka.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Hyvinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Olkavarret	  tulisi	  olla	  
viistommat.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Väri	  saa	  puhdistua.	  Oikein	  kiinnittynyt,	  
yksikierteinen	  häntä.	  Liikkuu	  takaa	  hyvin,	  etuaskel	  jää	  hieman	  lyhyeksi.	  Esiintyy	  mallikelpoisesti.	  

JUN	  ERI	  4	  

	  

Roddigan	  Just	  For	  Fun	  

13	  kk.	  Erinomainen	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hieman	  kookkaat	  korvat.	  Keskiruskeat	  
silmät.	  Hyvät	  otsarypyt	  ja	  nenäpoimu.	  Riittävästi	  täytyynet	  huulet.	  Alaleluka	  saisi	  olla	  selvempi.	  Oikean	  
mallinen	  rintakehä	  jossa	  saisi	  olla	  enemmän	  lihasmassaa.	  Olkavarret	  tulisi	  olla	  viistommat	  ja	  polvikulma	  
saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Väri	  saa	  puhdistua.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  tuplakierteinen	  häntä.	  
Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  edestä	  leveästi.	  	  

JUN	  ERI	  3	  

Troppola	  Who	  Was	  That	  Lady	  



9	  kk.	  Tasapainoisesti	  kehittynyt.	  Erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mitttasuhteet.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hieman	  
kookkaat	  korvat.	  Riittävästi	  otsryppyjä.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Sopivan	  täyteläiset	  huulet.	  
Hyvä	  alaleuka.	  Kaunis	  niskakaari.	  Ikäisekseen	  hyvä	  rintakehä.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Oikein	  kiinnittynyt	  
yksikierteinen	  häntä.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Väri	  saa	  puhdistua.	  Hieman	  heittelehtivät	  etuliikkeet,	  takaa	  
liikkuu	  hyvin,	  hyvät	  sivuliikkeet.	  Lupaava	  kokonaisuus.	  	  

JUN	  ERI	  1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  

Nartut	  nuortenluokka	  

Blomlane's	  Rock'n	  Rose	  

Noin	  2	  v.	  Hyvänkokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Tänään	  löysässä	  kunnossa	  esitetty.	  Tällä	  hetkellä	  pää	  
näyttää	  pieneltä	  suhteessa	  runkoon.	  Hyvät	  ruusukorvat.	  Riittävät	  otsarypyt.	  Melko	  voimakas	  nenäpoimu.	  
Riittävän	  avnaiset	  sieraimet.	  Kuono	  painuu	  hieman	  kasaan.	  Riittävästi	  alaleukaa.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  
Hyvä	  eturinta.	  Painunut	  selkä.	  Alaskiinnittynyt	  tuplakierteinen	  häntä.	  Riittävästi	  kulmautuneet	  raajat.	  
Vatsalinjassa	  löysää	  nahkaa.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Väri	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Olisi	  edukseen	  timmimmässä	  
kunnossa.	  Tämän	  päivän	  kunto	  määrää	  palkintosijan.	  	  

NUO	  H	  

	  

Kingpoint	  Eat	  My	  Hat	  	  

17	  kk.	  Erinom.	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Hieman	  pieni	  pää	  suhteessa	  runkoon.	  Hyväasentoiset,	  hieman	  
kookkaat	  korvat.	  Vaaleahkot	  silmät.	  Niukat	  otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Hyvin	  täyttyneet	  huulet.	  Avonaiset	  
sieraimet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Hyvä	  niska	  kaari.	  Hyinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Taspai	  kulmaukset.	  Oik.	  
kiin.	  tuplakierteinen	  häntä.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  	  Selän	  väritys	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Liikkuu	  sivulta	  hyvin,	  edestä	  hieman	  epävakaasti.	  

NUO	  ERI	  3	  	  

Kriikkligan’s	  Äster	  

18	  kk.	  Erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyväasentoiset	  korvat.	  Tummat	  silmät.	  
Erinom.	  otsarypyt	  ja	  nenäpoimu.	  Hyvintäyttyneet	  huulet.	  hyvä	  alaleuka.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Erinomainen	  
tiivis	  runko.	  Erinomainen	  karva,	  kaunis	  väri.	  Hyvä	  maski.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Oikeinkiinnittynyt,	  
tuplakierteinen	  häntä.	  Liikkuu	  tasapainoisesti.	  

NUO	  ERI	  1	  SA	  PN-‐4	  VA-‐CACIB	  

Pandanallen	  Esterada	  	  

17	  kk.	  Erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  pieni	  pää	  suhteessa	  runkoon.	  Hyvät	  ruusukorvat.	  
Riittävät	  otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Tummat	  silmät.	  Sopivan	  täyteläiset	  huuluet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Kaunis	  
niskan	  kaari.	  Hyvinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  
Oikeinkiinnittynyt,	  tuplakierteinen	  häntä.	  Liikku	  takaa	  ja	  sivulta	  hyvin,	  edestä	  hieman	  epävakaasti.	  

NUO	  ERI	  2	  SA	  

	  

Nartut	  avoin	  luokka	  

Finndanes	  Garden	  Gnome	  



Erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  pieni	  pää	  suhteessa	  runkoon.	  Hyvät	  ruusukorvat.	  Hyvät	  
otsarypyt	  ja	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Täyteläiset	  huulet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Hyvä	  niskan	  kaari.	  
Hyvinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Melko	  voimakas	  pään	  alueella	  ja	  selässä	  pieni	  ???.	  Löysää	  nahkaa	  
vatsalinjassa.	  Hyvin	  kulmautunut	  etuosaa.	  Riittävästi	  kulmautunut	  takaa.	  Oikeinkiinnittynyt,	  yksik.	  häntä.	  
Liikkuuhyvin.	  Olisi	  edukseen	  timmimmässä	  kunnossa.	  

AVO	  ERI	  4	  

Finndanes	  Living	  By	  Faith	  

2	  v.	  Erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  pieni	  pää	  suhteessa	  runkoon.	  Hyvät	  korvat.	  Niukat	  
otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Tummat	  silmät.	  Hyvintäyttyneet	  huulet.	  Hyvä	  alaleuka.	  
Hyvä	  niskan	  kaari.	  Hyvinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Selkä	  hieman	  painunut.	  Oikeinkiinnittynyt	  
yksikierteinen	  häntä.	  Hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Selässä	  väri	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Liikkuu	  epävakaasti	  edestä,	  
sivusta	  ja	  takaa	  hyvin.	  	  

AVO	  ERI	  3	  SA	  

Gialitis	  Harso	  Tifani	  

Erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyvät	  ruusukorvat.	  Keskiruskeat	  silmät.	  
Riittävästi	  otsaryppyjä.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Riittävän	  täyteläiset	  huulet.	  Riittävän	  leveä	  
alaleuka.	  Hyvä	  niskan	  kaari.	  Hyvinkehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  
Oikeinkiinnittynyt	  tuplakierteinen	  häntä.	  Liikkuu	  takaa	  ja	  sivulta	  hyvin.	  Edestä	  hieman	  epävakaasti.	  Hyvä	  
karva	  ja	  maski.	  Väri	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  

AVO	  ERI	  1	  SA	  

	  

Kriikkligan’s	  Åsa	  	  

2	  v.	  erinom.	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Tänään	  hieman	  löysässä	  kunnossa.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyväasentoiset	  
korvat.	  Tummat	  silmät.	  Hyvät	  otsarypyt	  ja	  nenäpoimu.	  Hyvin	  täyttyneet	  huulet.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Hyvä	  
alaleuka.	  Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Oikeinkiinnittynyt	  
tuplakierteinen	  häntä.	  Hyvä	  maski.	  Karva	  ei	  tänään	  parhaassa	  kunnossa.	  Liikkuu	  takaa	  ja	  sivulta	  hyvin,	  
edestä	  apävakaasti.	  Tämän	  päivän	  löysä	  kunto	  ja	  karvapeite	  määrää	  palkinnon.	  

AVO	  EH	  

	  

Tsabava	  Vel'mozh	  Imperia	  

	  

18	  kk	  erinom.	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Oikean	  kokoinen	  pää.	  Hieman	  kookkaat	  korvat.	  Riittävät	  otsarypyt.	  
Hyvä	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  seiraimet.	  Tummat	  silmät.Sopivan	  täyteläiset	  huulet.	  Hyvä	  aleuka.	  Kaunis	  
niskan	  kaari.	  Hyvinkehittynyt	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Riittävät	  maski.	  
Oikeinkiinnittynyt,	  löysäkierteinen	  häntä.	  Liikkuu	  takaa	  ja	  sivulta	  hyvin.	  

AVO	  ERI	  2	  SA	  

Nartut	  valioluokka	  

	  



Blå	  Mandag’s	  Just	  Joy	  Jada	  

	  

3½v	  hyvänkokoinen.	  Pitkärunkoisen	  vaikutelman	  antava.	  Tänään	  hieman	  löysässä	  kunnossa.	  Hieman	  pieni	  
pää	  suhteessa	  runkoon.	  Hyvät	  korvat.	  Niukat	  otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Tummat	  silmät.	  Avonaiset	  
sieraimet.	  Sopivan	  tyäteläiset	  huulet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Hyvinkehittynyt	  erintakehä	  ja	  eturinta.	  Painunut	  selkä.	  
Oikeinkiinnittynyt	  yksikierteinen	  häntä.	  Olkavarret	  tulisi	  olla	  viistommat	  ja	  polvikulmat	  selvemmät.	  Hyvä	  
karva.	  Pääväritys	  tulis	  olla	  puhtaampi.	  Tämän	  päivän	  löysä	  kunto	  näkyy	  myös	  liikkeissä.	  Tämän	  päivän	  
fyysinen	  kunto	  määrää	  palkintosijan.	  

VAL	  EH	  4	  

	  

Blå	  Mandag’s	  Just	  Joy	  Jette	  

Noin	  5	  v.	  Erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Tänään	  hoikassa	  kunnossa	  esitetty.	  Oikeankok.	  pää.	  Hieman	  
kookkaat	  korvat.	  Niukat	  otsarypyt.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Sopivan	  täyteläiset	  huulet.	  Hyvä	  
alaleuka.	  Hyvä	  niskan	  kaari.	  	  Oikean	  mallinen	  mutta	  lihasmassaton	  ??.	  Oikeinkiinnittynyt,	  yksikierteinen	  
häntä.	  Olkavarret	  tulisi	  olla	  viistommat.	  Hyvinkulmautunut	  takaosa.	  Karva	  ei	  parhaassa	  kunnossa.	  Väritys	  
saisi	  olla	  puhtaampi.	  Liikkuu	  takaa	  ja	  sivulta	  hyvin,	  edestä	  hieman	  epävakaasti.	  Massaton	  runko	  ja	  karvan	  
kunto	  määrää	  palkintosijan.	  	  

VAL	  ERI	  3	  

	  

Charodeyka	  

	  	  

2½	  v.	  Erinomainen	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvänkokoinen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Riittävät	  otsrypyt.	  Hyvä	  
nenäpoimu.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Hyvintäyttyneet	  huulet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Hyvä	  niskan	  kaari.	  Erinom.	  tiivis	  
runko.	  Hyvä	  eturinta,	  olkavarret	  tulisi	  olla	  viistommat.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa,	  hyvä	  karva	  ja	  maski.	  Väri	  
voisi	  olla	  puhtaampi.	  Oikeinkiinnittynyt,	  löysäkierteinen	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta	  ja	  takaa,	  edestä	  hieman	  
epävakaasti.	  	  

VAL	  ERI	  2	  SA	  	  

	  

Kingpoint	  Catwalk	  

	  

2	  v.	  erinom.	  koko	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  löysässä	  kunnossa.	  Oikeankok.	  Pää.	  Hyvät	  korvat.	  
Sopivasti	  otsaryppyjä.	  Hyvä	  nenäpoimu.	  Tummat	  silät.	  Avonaiset	  sieraimet.	  Hyvä	  alaleuka.	  Oikean	  mallinen	  
rintakehä.	  Hyvinkehittynyt	  eturinta.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Oikeinkiinnit.	  yksikierteinen	  häntä.	  Hyvä	  
karva	  ja	  maski.	  Väri	  saisi	  olla	  puhtaampi	  selän	  päältä.	  Liikkuu	  tasapainoisesti.	  Olisi	  edukseen	  timmimmässä	  
kunnossa.	  

VAL	  ERI	  1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  CACIB	  

	  



Kasvattajaluokat	  

	  

Blå	  Mandag’s	  	  

3	  eri	  yhdistelmää,	  2	  urosta	  3	  narttua.	  kaikilla	  selvät	  sukupuolileimat.	  koossa	  hieman	  eroavaisuutta	  samoin	  
karvanlaadussa.	  Yhtenäiset	  päät	  ja	  hännät.	  Ryhmässä	  parin	  koiran	  fyysisessä	  kunnossa	  olisi	  parantamisen	  
varaa.	  	  

Kasv	  2	  KP	  

Finndanes	  

3	  eri	  yhdistelmää,	  3	  urosta,	  2	  narttu.	  Kaikilla	  selvät	  sukupuolileimat.	  Yhtenäiset	  päät.	  Poimuissa	  
eroavaisuutta.	  Yksi	  koira	  poikkeaa	  rungon	  mittasuhteiltaan,	  muutoin	  tasalaatuinen	  ryhmä.	  Hyvää	  
kasvatustyötä.	  	  

Kasv	  1	  KP	  ROP-‐KASV	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



KUOPIO	  KV	  3.8.2012	  
Tuomari:	  Beare	  Andrew	  	  

	  

Urokset	  pentuluokka	  

Finndanes	  Magic	  Wand	  

7	  months.	  Nice	  mask,	  head.	  Dark	  eyes,	  fine	  stop.	  Reverse	  scissors	  bite.	  Good	  shoulder	  blades	  and	  hind	  
quaters.	  Button	  ears.	  Reach	  and	  drive	  excellent.	  Very	  promising.	  

PEN	  1	  KP	  ROP-‐PEN	  (rod.	  om.	  lähestyttäessä)	  	  

	  

Nartut	  pentuluokka	  

Troppola	  Who	  Was	  That	  Lady	  

9	  months.	  Good	  ear	  set.	  Dark	  eyes,	  good	  shoulder.	  Nice	  reach	  of	  neck.	  Good	  topline.	  Coat	  in	  good	  
condition.	  Good	  reach	  and	  drive	  for	  her	  age.	  Very	  promising.	  	  

PEN	  1	  KP	  VSP-‐PEN	  (rod.	  om.	  lähestyttäessä)	  

	  

Urokset	  junioriluokka	  

Blå	  Mandag's	  Pene	  Petrus	  Polkagris	  

15	  months.	  Well	  bal.	  head.	  Dark	  eye.	  Reverse	  scissors	  bite.	  Good	  shoulders.	  Good	  brisket.	  Good	  bend	  of	  
stiffle.	  Good	  coat.	  Exc.	  reach	  and	  drive,	  shows	  typical	  row.	  	  

JUN	  ERI	  2	  SA	  (rod.	  om.	  lähestyttäessä)	  

Chubby	  Cheek's	  News	  Maker	  

Nice	  head	  and	  expression.	  Very	  dark	  eyes,	  good	  stop,	  shoulder	  well	  laid	  back.	  Good	  brisket	  and	  topline.	  
Excellent	  bend	  of	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Excellent	  reach	  and	  drive.	  

JUN	  ERI	  1	  SA	  ROP-‐JUN	  (rod.	  om.	  lähestyttäessä)	  

Kriikkligan's	  Giorgio	  Armani	  

POISSA	  

	  

Urokset	  nuortenluokka	  

Finndanes	  Ging	  Round	  

1½	  years	  old.	  Good	  strong	  mask,	  head	  pronounced	  stop.	  Good	  earset.	  Well	  laid	  shoulder.	  Good	  brisket.	  
Good	  rear	  angulations.	  Good	  coat.	  Good	  reach	  and	  drive.	  	  

NUO	  ERI	  1	  SA	  PU	  1	  ROP	  SERT	  CACIB	  



	  

Mosse	  

15	  months.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Dark	  eyes.	  Ears	  well	  set.	  Nice	  short	  neck.	  Well	  laid	  ???	  Good	  topline.	  
Good	  rear	  angulations.	  Needs	  a	  bit	  road	  walk	  to	  bring	  out	  arche	  in	  toes.	  Nice	  even	  reach	  and	  drive.	  

NUO	  ERI	  3	  SA	  

Quartz-‐Amor's	  Cuvcass-‐Avra	  	  

22	  months.	  Good	  head	  and	  expression.	  Dark	  eyes.	  Nice	  earset.	  Good	  shoulder	  and	  rear	  angulations.	  Toes	  
well	  arched.	  Good	  coat.	  Good	  reach	  and	  drive.	  	  

NUO	  ERI	  2	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  

Urokset	  avoin	  luokka	  

Finndanes	  Fuel	  For	  Life	  	  

3	  years,	  black.	  Good	  head	  and	  expression.	  Dark	  eye,	  good	  earset.	  Nice	  short	  neck,	  well	  laid	  shoulders.	  Good	  
bend	  of	  stiffle.	  Well	  arched	  toes.	  Strong	  backline.	  Reaching	  and	  driving	  well.	  

AVO	  ERI	  3	  SA	  

Flash	  Of	  Joy	  Ricardo	  Flakce	  

33	  months.	  Nice	  strong	  head.	  Well	  placed	  ears.	  Short	  neck.	  Well	  laid	  shoulder.	  Good	  brisket.	  Good	  bend	  in	  
stiffle.	  Straight	  hocks.	  Reaches	  and	  drives	  well.	  

AVO	  ERI	  1	  SA	  

Moby-‐Doo	  Jesse	  Woodson	  James	  

2	  years	  4	  months.	  Very	  dark	  eye.	  Ears	  well	  laid	  back.	  Short	  neck.	  Very	  well	  laid	  shoulder.	  Good	  brisket	  and	  
topline.	  Well	  bent	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Reaching	  and	  driving	  well.	  	  

AVO	  ERI	  2	  SA	  

	  

Pugemon	  Dallas	  Cowboy	  

	  

Troppola	  Robert	  De	  Niro	  

3	  years.	  Nice	  mask,	  head.	  Dark	  eyes.	  Button	  ears.	  Short	  neck.	  Good	  laid	  back	  shoulder.	  Good	  brisket.	  Good	  
bend	  of	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Good	  reach	  and	  drive.	  

AVO	  ERI	  4	  SA	  

Troppola	  Take	  Me	  To	  	  The	  Moon	  

	  

Urokset	  valioluokka	  

	  



Finndanes	  Inside	  Joke	  

2	  years.	  Good	  head	  and	  expression.	  Dark	  eyed.	  Good	  defined	  ?	  Ears	  well	  set.	  Short	  neck.	  Well	  laid	  shoulder.	  
Deep	  brisket.	  Good	  bend	  of	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Good	  reach	  and	  drive.	  

VAL	  ERI	  1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CACIB	  

Blå	  Mandag's	  Luxury	  Line	  Lasse	  

Good	  head	  and	  expression.	  Dark	  eye.	  Reverse	  scissors	  bite.	  Ears	  well	  set.	  Good	  shoulders.	  Level	  topline.	  
Nice	  bend	  of	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Excellent	  reach	  and	  drive.	  	  

VAL	  ERI	  2	  SA	  PU-‐4	  

	  

Finndanes	  Eye	  Catcher	  

3	  years.	  Nice	  strong	  head,	  mask.	  Dark	  eye.	  Well	  defined	  stop.	  Nice	  dark	  pigmentation.	  Nice	  laid	  shoulder.	  
Good	  depth	  of	  shoulder.	  Good	  topline.	  Good	  bend	  of	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Good	  coat.	  Excellent	  reach	  and	  
drive.	  	  

VAL	  ERI	  

	  

Finndanes	  Quest	  of	  Honour	  

3	  years.	  Very	  strong	  masculine	  head.	  Dark	  eye.	  Good	  dark	  pigmentation.	  Short	  neck.	  Shoulders	  well	  laid.	  
Deep	  brisket.	  Good	  topline.	  Might	  be	  carrying	  little	  weight.	  Good	  angulation.	  Good	  coat.	  Good	  straight	  
reach	  and	  drive.	  

VAL	  ERI	  3	  SA	  

	  

Kingpoint	  Crab	  Bite	  

2	  and	  half	  years.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Dark	  eye.	  Ears	  set	  good.	  Well	  laid	  shoulder.	  Deep	  brisket.	  Short	  
?coupled?	  Good	  bend	  of	  stiffle.	  Good	  coat.	  Good	  reach	  and	  drive.	  

VAL	  ERI	  4	  SA	  

	  

Pugemon	  Flawless	  Dream	  

Nice	  head	  and	  expression.	  Dark	  eye.	  Button	  ears.	  Short	  neck.	  Well	  laid	  shoulder.	  Deep	  brisket.	  Good	  
topline.	  Very	  good	  rear	  angulation.	  Good	  coat.	  Good	  reach	  and	  drive.	  	  

VAL	  ERI	  

	  

Troppola	  Nicolas	  Cage	  	  

Very	  masculine	  head.	  Good	  expression.	  Dark	  eye.	  Good	  pigmentation.	  Nice	  earset.	  Good	  neck.	  Well	  laid	  
shoulder.	  Good	  bend	  in	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Good	  reach	  and	  drive.	  



VAL	  ERI	  

	  

	  

Nartut	  junioriluokka	  

Flash	  of	  Joy	  Urate	  Baltics	  Queen	  	  

Very	  feminine	  bitch.	  Dark	  eye.	  Good	  pigmentation.	  Reverse	  scissors	  bite.	  Good	  earset.	  Well	  laid	  shoulder.	  
Deep	  brisket.	  Nice	  bend	  of	  stiffle.	  Good	  coat.	  Nice	  reach	  and	  drive.	  	  

JUN	  ERI	  1	  SA	  	  

	   	  

Grande	  Garganta	  Hondentengo	  Hombre	  

POISSA	  

	  

Kingpoint	  Eat	  My	  Hat	  

Nice	  feminine	  head.	  Correct	  ears.	  Dark	  eye.	  Reverse	  scissor	  bite.	  Well	  laid	  shoulder.	  Good	  topline.	  Good	  
bend	  of	  stiffle.	  Short	  ?coupled?.	  In	  good	  coat.	  Nice	  easy	  movement	  reaching	  and	  driving.	  

JUN	  ERI	  3	  SA	  

	  

Quarz-‐Amor's	  Dimmy-‐Ibby	  

14	  months.	  Very	  feminine	  head.	  Dark	  eye	  and	  pigmentation.	  Reverse	  scissors	  bite.	  Well	  laid	  shoulder.	  Nice	  
bend	  of	  stiffle.	  Good	  coat.	  Reaching	  and	  driving	  ok.	  	  

JUN	  ERI	  2	  SA	  

Xeriex	  Birthday	  Extra	  	  

18	  months.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Very	  dark	  eye	  and	  pigmentation.	  Nice	  earset.	  Nice	  short	  neck.	  Well	  
laid	  shoulder.	  Good	  brisket.	  Good	  bend	  of	  stiffle.	  Short	  coupled	  coat.	  Nice	  reach	  and	  drive.	  	  

JUN	  ERI	  4	  SA	  

Nartut	  nuortenluokka	  

Blomlane’s	  Rock'n	  Rose	  

Almost	  2	  years.	  Nice	  feminine	  head.	  Dark	  eye.	  Good	  black	  pigmentation.	  Ears	  well	  set.	  Nice	  short	  neck.	  
Deep	  brisket.	  Good	  topline.	  Fair	  angulations.	  Straight	  hocks.	  Good	  coat.	  Excellent	  reach	  and	  drive.	  

NUO	  ERI	  

Finndanes	  Light	  It	  Or	  Not	  

18	  months.	  Nice	  feminine	  head.	  Dark	  eye.	  Good	  dark	  pigmentation.	  Button	  ears.	  Good	  topline.	  Nice	  bend	  
of	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Good	  coat.	  Steady	  reach	  and	  drive.	  



NUO	  ERI	  4	  SA	  

Kriikkligan’s	  Äster	  

18	  months.	  Dark	  eye.	  Dark	  pigmentation.	  Button	  ears.	  Short	  neck.	  Good	  topline.	  Short	  coupled.	  Nice	  bend	  
in	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Nice	  coat.	  Excellent	  reach	  and	  drive.	  

NUO	  ERI	  1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  VA-‐CACIB	  

Pandanallen	  Esterada	  

17	  months.	  Good	  head	  and	  expression.	  Dark	  eye.	  Dark	  pigmentation.	  Well	  laid	  shoulder.	  Level	  topline.	  Nice	  
bend	  in	  stiffle.	  Good	  coat.	  Good	  reach	  and	  drive.	  

NUO	  ERI	  3	  SA	  

	  

Zabava	  Vel'Mozh	  Imperia	  

18	  months.	  Very	  femine	  head	  and	  expression.	  Well	  laid	  shoulder.	  Good	  brisket	  and	  topline.	  Very	  nice	  rear	  
angulations.	  Straight	  hocks.	  Good	  coat.	  Excellent	  reach	  and	  drive.	  	  

NUO	  ERI	  2	  SA	  

	  

Nartut	  avoinluokka	   	  

Finndanes	  Garden	  Gnome	  

3	  years.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Dark	  eye.	  Good	  pigmentation.	  Short	  neck.	  Shoulders	  little	  up	  laid.	  Good	  
topline.	  Good	  bend	  of	  stiffle.	  Short	  coupled.	  Straight	  hocks.	  Good	  reach	  and	  drive.	  

AVO	  ERI	  2	  SA	  PN	  4	  

Finndanes	  Living	  Life	  	  

18	  months.	  Balanced	  head.	  Black	  eye.	  Good	  dark	  pigmentation.	  Button	  ears,	  well	  set.	  Nice	  short	  neck.	  Well	  
laid	  shoulder.	  Deep	  brisket.	  Good	  topline.	  Nice	  rear	  angulations.	  Good	  coat.	  Good	  steady	  reach	  and	  drive	  
with	  controlled	  movement.	  

AVO	  ERI	  4	  SA	  

	  

Gialiti’s	  Harso	  Tifany	  	  

POISSA	  

	  

Kriikkligan’s	  Vackra	  Valma	  

	  

3	  years.	  Nice	  feminine	  bitch.	  Very	  dark	  eye.	  Good	  dark	  pigmentation.	  Ears	  set	  ???	  height.	  Well	  laid	  
shoulder.	  Good	  topline.	  Nice	  rear	  angulation.	  Sound	  muscle	  condition.	  Nice	  controlled	  reach	  and	  drive.	  	  

AVO	  ERI	  3	  SA	  



Kriikkligan’s	  Älva	  

POISSA	  

	  

Nastanakin	  Leainna	  

2½	  years,	  black.	  Overall	  in	  good	  conformation.	  Dark	  eye.	  Good	  black	  pigmentation.	  Nice	  laid	  shoulder.	  Good	  
brisket.	  Good	  topline.	  Nice	  rear	  angulations.	  Straight	  hocks.	  Presented	  in	  excellent	  coat.	  Good	  reach	  and	  
drive.	  Towing	  in	  lightly.	  	  

AVO	  ERI	  

	  

Tales	  Of	  Fantasy	  Anastasia	  

28	  months.	  Very	  feminine	  head.	  Good	  eye.	  Very	  good	  pigmentation.	  Short	  neck.	  Well	  laid	  shoulder.	  Good	  
topline.	  Rear	  angulation.	  Straight	  hocks.	  Good	  coat.	  Excellent	  moving	  reaching	  and	  driving.	  	  

AVO	  ERI	  1	  SA	  PN	  1	  SERT	  CACIB	  VSP	  

Nartut	  valioluokka	  

Blå	  Mandag’s	  Just	  Joy	  Jada	  

3	  years.	  Nice	  feminine	  bitch.	  Dark	  eye.	  Good	  dark	  pigmentation.	  Reverse	  scissors	  bite.	  Well	  laid	  shulder.	  
Deep	  brisket.	  Good	  topline.	  Fair	  bend	  of	  stiffle.	  In	  good	  coat.	  Great	  reach	  and	  drive.	  

VAL	  ERI	  3	  SA	  

Blå	  Mandag’s	  Just	  Joy	  Jette	  

3½	  years.	  Nice	  feminine	  bitch.	  Dark	  pigmentation.	  Dark	  eyes.	  Button	  ears.	  Short	  neck.	  Well	  laid	  shoulder.	  
Deep	  brisket.	  Nice	  rear	  angulations.	  Would	  like	  muscles	  to	  tighthen	  up	  a	  bit.	  Nice	  reach	  and	  drive.	  	  

VAL	  ERI	  4	  SA	  

Charodeyka	  	  

2	  years	  7	  months.	  Very	  feminine	  bitch.	  Good	  dark	  pigmentation.	  Well	  set	  ears.	  Short	  neck.	  Well	  laid	  
shoulder.	  Deep	  brisket.	  Good	  topline.	  Nice	  rear	  angulation.	  Well	  arched	  toes.	  Good	  reach	  and	  drive.	  	  

VAL	  ERI	  2	  SA	  

Kingpoint	  Catwalk	  

3	  years.	  Nice	  feminine	  head.	  Correct	  expression.	  Good	  pigmentation.	  Reverse	  scissors	  bite.	  Short	  neck.	  Well	  
laid	  shoulder.	  Good	  topline.	  Short	  coupled.	  Good	  bend	  in	  stiffle.	  Straight	  hocks.	  Excellent	  reach	  and	  drive.	  	  

VAL	  ERI	  1	  SA	  PN-‐3	  	  

	  

Kasvattajaluokat	  

Blå	  Mandag’s	  	  

EI	  ESITETTY	  



Finndanes	  	  

Quality	  of	  this	  group	  is	  excellent.	  I’ve	  not	  found	  one	  bad	  mover.	  Breed	  is	  in	  very	  good	  condition.	  	  

3247,	  3251,	  3258,	  3259	  

KASV	  1	  KP	  ROP-‐KASVATTAJA	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



KOUVOLA	  17.8.2013	  
tuom.	  Anne	  Klaas	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Alaunt	  Carlin	  Carpe	  Diem	  Antonio	  
7kk	  vanha,	  hyväntyyppinen	  pentu,	  jolla	  kaunis	  pää.	  Hyvä	  vahva	  alaleuka,	  vahva	  purenta,	  oikea	  ilme.	  
Vahva	  selkä.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  rinta.	  Ikäisekseen	  vahva	  luusto.	  	  Reipas	  luonne.	  Vauhdikas	  
liikunta,	  vielä	  vähän	  suora	  edestä.	  Erittäin	  lupaava	  pentu.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Alaunt	  Carlin	  Da	  Paulo	  Philomela	  
POISSA	  
UROKSET:	  
Los	  Chatos	  del	  Norte	  Face	  to	  Face	  
Hyvä	  tyyppi,	  voimakas	  urosmainen	  kaunis	  pää.	  Oikea	  ilme.	  Hyvä	  lihksikas	  kaula.	  Erinomainen	  
neliömäinen	  runko.	  Hyvä	  leveä	  rinta.	  Vahva	  suora	  selkä.	  Kaunis	  tiivis	  häntä.	  Kompaktinen,	  
erinomaisesti	  kehittynyt.	  Liikkuu	  reippaasti	  erinomaisella	  työnnöllä.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT	  
Montes	  Auri	  mister	  Mak	  Villi	  
Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt,	  urosmainen	  pää,	  hyvä	  alaleuka.	  Vahva	  suora	  selkä.	  Hyvä	  hännän	  
kiinnitys,	  tiivis	  häntä.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Vielä	  vähän	  pehmeyttä	  
ranteissa.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittyneet	  lihakset.	  Liikkuu	  reippaasti,	  vähän	  suorasti	  edessä.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Urosmainen	  neliömäinen	  pää,	  hyvä	  alaleuka.	  Vahva	  suora	  selkä.	  Saisi	  olla	  vähän	  
lyhyempi.	  Hyvä	  tiivis	  häntä.	  Ikäisekseen	  hyvä	  rintakehä.	  Vahva	  luusto.	  Ikäisekseen	  hyvät	  lihakset.	  
Vahva	  temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti,	  vähän	  ahtaasti	  takaa.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
JUN	  ERI3	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
Vähän	  yli	  keskikokoinen,	  urosmainen.	  Hyvä	  pää,	  alaleuka	  saisi	  olla	  leveämpi	  ja	  alahuuli	  kiertyy	  vähän	  
sisälle.	  Hyvä	  selkälinja.	  Vähän	  löysä	  nahka	  selässä.	  Hyvät	  rinnan	  mittasuhteet.	  Vahva	  luusto.	  Takaosa	  
saisi	  olla	  lihaksikkaampi.	  Liikkuu	  reippaasti,	  ahtaasti	  takana.	  
NUO	  EH2	  
Dialbolbric’s	  El	  Delincuente	  
Kaunis	  urosmainen	  pää,	  hyvä	  leveä	  kuono-‐osa	  ja	  alaleuka.	  Hyvät	  lihakset.	  Hyvä	  kaula.	  Lihaksikas	  selkä.	  
Tiivis	  häntä.	  Hyvät	  rintakehän	  lihakset.	  Vahva	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti	  hyvällä	  
työnnöllä.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Moby-Doo	  Irmile	  Ingmar	  Kubasson	  
Hyvä	  neliömäinen	  koira,	  jolla	  jalo	  urosmainen	  pää,	  oikea	  ilme.	  Hyvä	  lihaksikas	  kaula.	  Vahva	  suora	  
selkä.	  Vähän	  löysää	  kaulanahkaa.	  Hyvät	  rintakehän	  mittasuhteet.	  Vahva	  luusto.	  Tiivis	  häntä.	  Vahva	  
luonne.	  Liikkuu	  reippaasti	  hyvällä	  työnnöllä.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  
Hyvä	  tyyppi.	  Hyvät	  pään	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Vahva	  selkä.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Tiivis	  häntä.	  
Hyvä	  rinnan	  syvyys,	  pituus.	  Vahva	  luusto.	  Hyvät	  lihakset.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  
rodunomaisesti.	  
AVO	  ERI3	  
Souldon	  Best	  of	  Magic	  
Kompaktinen,	  tiivisrunkoinen,	  hyväkokoinen	  uros.	  Hyvä	  urosmainen	  pää.	  Alaleuka	  saisi	  olla	  leveämpi	  
ja	  suorempi.	  Hyvä	  kaula.	  Vahva	  lihaksikas	  selkä.	  Tiivis	  häntä.	  Hyvät	  rintakehän	  mitat.	  Oikea	  
temperamentti.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI4	  
Summersweet	  Sunseeker	  



Oikeat	  pään	  mittasuhteet,	  oikea	  alaleuka.	  Oikea	  ilme.	  Hyvä	  kaulan	  asento	  ja	  pituus.	  Vahva	  lihaksikas	  
selkä.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Hyvän	  syvä	  pitkä	  rinta	  ja	  vahva	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  
reippaasti	  hyvällä	  työnnöllä.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PU-‐4	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvä	  koko.	  Urosmainen	  pää.	  Hyvät	  pään	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Oikea	  ilme.	  
Erittäin	  reipas.	  Vahva	  lihaksikas	  lyhyt	  selkä.	  Tiivis	  häntä.	  Hyvät	  rintakehän	  mittasuhteet.	  Hyvä	  luusto	  
ja	  lihakset.	  Erinomainen	  temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti	  hyvällä	  työnnöllä	  takaa.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  ROP	  
NARTUT:	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Feminiininen,	  pienempi	  koko.	  Reipas	  ikäisekseen.	  Hyvin	  kehittynyt	  narttu,	  jolla	  jalo	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  
Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Ikäisekseen	  hyvät	  lihakset.	  Hyvä	  temperamentti.	  
Liikkuu	  vauhdikkaasti	  hyvällä	  askeleella.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Troppola	  Zweet	  As	  Sugar	  
1v,	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt.	  Jalo	  narttu,	  jolla	  feminiininen	  pää,	  hyvä	  alaleuka	  ja	  kuono-‐osa.	  Vahva	  
lihaksikas	  selkä.	  Tiivis	  häntä.	  Ikäisekseen	  hyvä	  ja	  syvä	  rinta.	  Hyvät	  lihakset.	  Oikea	  temperamentti.	  
Tiivis	  häntä.	  Liikkuu	  reippaasti.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Wonfhoff	  Forever	  Mine	  
9kk	  vanha.	  Hyväntyyppinen,	  vielä	  pentumainen	  narttu,	  jolla	  kaunis	  narttumainen	  pää.	  Hyvä	  kuon-‐osa	  
ja	  alaleuka.	  Oikea	  ilme.	  Vahva	  suora	  selkä.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys,	  tiivis	  häntä.	  Ikäisekseen	  hyvät	  
rinnan	  mittasuhteet.	  Hyvä	  luusto.	  Vielä	  hieman	  pehmeä	  ranne.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
JUN	  ERI4	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  My	  Hands	  
Hyvän	  kokoinen,	  tiivisrunkoinen	  kompaktinen,	  erittäin	  feminiininen	  narttu,	  jolla	  narttumainen	  pää.	  
Hyvä	  kuono-‐osa,	  hyvä	  alaleuka.	  Rodunomainen	  ilme.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Vahva	  selkälinja.	  Oikea	  
hännän	  kiinnitys,	  tiivis	  häntä.	  Ikäisekseen	  erinomaiset	  rintakehän	  mittasuhteet.	  Hyvä	  luusto.	  Oikea	  
temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti	  hyvällä	  työnnöllä.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  VSP	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Hyväntyyppinen,	  hyvänkokoinen	  erittäin	  narttumainen	  koira,	  jolla	  hyvä	  pää,	  hyvät	  korvat,	  
rodunomainen	  ilme.	  Vahva	  lyhyt	  lihaksikas	  selkä.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys,	  tiivis	  häntä.	  Hyvä	  rinnan	  
leveys	  ja	  syvyys.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  temperamentti.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella	  vielä	  löysästi	  edestä.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  
Alaunt	  Carlin	  Oop’s	  Magic	  
Hyväntyyppinen,	  kompaktinen	  reipas	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Suora	  vahva	  selkä.	  
Tiivis	  häntä.	  Hyvät	  lihakset.	  Vähän	  löysä	  alalinja.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti.	  
AVO	  ERI3	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
Hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  neliömäinen	  pää,	  neliömäinen	  runko.	  Hyvä	  lihaksikas	  kaula.	  Vahva	  lyhyt	  selkä.	  
Tiivis	  häntä.	  Hyvä	  rinnan	  leveys	  ja	  syvyys.	  Hyvä	  lihaksikas	  takaosa.	  Hyvä	  temperamentti.	  Liikkuu	  
rodunomaisesti,	  vähän	  ahtaasti	  edestä.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Hyväntyyppinen,	  keskikokoinen,	  kompaktinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää.	  Hyvät	  silmät,	  korvat.	  Vahva	  
selkälinja.	  Tiivis	  häntä.	  Hyvä	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Erittäin	  hyvä	  lihaksikas	  takaosa.	  Oikea	  
temperamentti.	  Liikkuu	  reippaasti,	  saisi	  olla	  enemmän	  työntövoimaa.	  Väri	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Merenrannan	  Unique	  Miss	  Ilo	  
Hyvä	  tyyppi.	  Narttumainen	  pää,	  oikea	  ilme,	  hyvät	  korvat	  ja	  kuonon	  leveys.	  Vahva	  lihaksikas	  suora	  
selkä	  ja	  hännän	  kiinnitys	  ja	  tiivis	  häntä.	  Hyvä	  leveä	  ja	  syvä	  rinta.	  Vahva	  luusto.	  Koira	  on	  hieman	  raskas	  
ja	  vähän	  lihava.	  Liikkuu	  reippaasti.	  



AVO	  EH	  
Pine	  Garden’s	  Apelsin	  
Oikea	  tyyppi,	  hyvä	  koko.	  Hyvä	  narttumainen	  pää	  ja	  oikea	  ilme.	  Hyvät	  korvat.	  Vahva	  selkä.	  Oikea	  
hännän	  kiinnitys,	  tiivis	  häntä.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvät	  rintakehän	  mittasuhteet.	  Oikea	  temperamentti.	  
Liikkuu	  reippaasti.	  
AVO	  ERI	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Kompaktinen,	  keskikokoinen	  narttu,	  jolla	  jalo	  pää.	  Hyvät	  korvat	  ja	  kuonon	  leveys,	  oikea	  ilme.	  Vahva	  
leveä	  lihaksikas	  takaosa.	  Hyvät	  rinnan	  mittasuhteet.	  Hyvä	  luusto.	  Oikea	  temperamentti.	  Liikkuu	  
reippaasti.	  
AVO	  ERI	  
Vilway’s	  Rambling	  Rose	  
Keskikokoinen	  narttu.	  Narttumainen	  pää,	  hyvät	  korvat,	  alahuuli	  kiertyy	  liian	  sisälle.	  Lihaksikas	  kaula.	  
Vahva	  selkä,	  selässä	  vähän	  liikaa	  ryppyjä.	  Kaunis	  tiivis	  häntä.	  Hyvät	  rinnan	  mittasuhteet.	  Eturaajat	  
saisivat	  olla	  suoremmat,	  vähän	  pehmeät	  ranteet.	  Väri	  saisi	  olla	  puhtaampi.	  Liikkuu	  reippaasti	  hyvällä	  
työnnöllä.	  
AVO	  EH	  
Xeriex’s	  Love	  Like	  Wind	  
Vielä	  erittäin	  hyvässä	  kunnossa.	  8,5v	  veteraani,	  jolla	  kaunis	  narttumainen	  pää,	  oikea	  ilme,	  hyvä	  kuono	  
ja	  alaleuka.	  Hyväasentoinen	  kaula.	  Vahva	  selkä.	  Tiivis	  häntä.	  Hyvät	  rintakehän	  mittasuhteet.	  Vähän	  
löysä	  alalinja.	  Hyvä	  temperamentti.	  Liikkuu	  erittäin	  reippaasti	  hyvällä	  työnnöllä.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
	  



KOKKOLA 07.07.2012 
 
Tuomari: Kirsti Louhi , Suomi 
 
PENTULUOKKA NARTUT 
 
Kingpoint Fried In Need 
Erittäin hyvän tyyppinen pentu, jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Tasa-
painoiset kulmaukset. Täyteläinen runko. Hyvä pää. Oikea purenta. Liikkuu rullaten, hieman 
korkea etuaskel. 
PEN 1 KP ROP-PEN 
 
JUNIORLUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Easy Living  
Vahva luustoinen, voimakas uros jolla oikea purenta, jolla hyvä nenä vekki. Hyvä kuono. Hy-
vin as korvat. Turhan paljon ryppyjä otsalla. Hyvä eturinta. Voisi olla kulm. takaa paremmin. 
Liike rullaavaa. Täyteläinen runko. 
JUN EH 1 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Crab Bait 
Vahvarunkoinen, luustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä uroksen pää. Oikea purenta. Voimakas nenävekki. Hyvä kaula ja ylälinja. Turhan paljon 
ryppyjä päässä. Erinomainen liikkuja. 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP CACIB 
 
Vilway’s Tuesday Heartbreaker 
Hyvät rungon mittasuhteet omaava uros. Hyvä runko. Hyvin asettunut häntä. Voisi olla kul-
mautunut edestä paremmin. Selvä uroksen pää. Erinomainen purenta ja alahuuli. Voimakas 
nenävekki. Liikkuu rullaten rodun omaisesti. Hyvä turkin laatu. 
VAL ERI 2 SA PU 2 VARACA 
 
AVOINLUOKKA NARTUT 
 
Gialitis Harso Tifani 
Hyvän tyyppinen, selvä sukupuolileiman omaava narttu. Oikea purenta. Hyvin asettuneet 
korvat. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkuu rodun omaisesti. 
AVO ERI 1 SA PN 2 SERT VARACA 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
Sujuvasti liikkuva narttu, joka erinomaista tyyppiä. Hyvä pää, oikea purenta. Erinomainen 
rintakehä ja eturinta. Hyvät kulmaukset. Hyvin asettunut häntä. Aurinkoinen luonne.  
VAL ERI 1 SA PN 1 VSP CACIB 
 
VETERAANILUOKKA NARTUT 
 
Vilway’s Hypnotic Poison 
Vahva runkoinen ja erittäin hyvä kuntoinen 10 v veteraani. Hyvä rintakehä. Hyvin asettunut 
häntä. Hyvä nenävekki. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen temperamentti 
ikäisekseen.  
VET ERI 1 ROP VET 



KOILLIS SAWO 26.2.2012 
TUOMARI: Unto Timonen, fi 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Blomlanes Polo Sport 
 
Hyvän kokoinen juniori uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvät rypyt ja maski. Voimakas nenäpoimu. 
Hyvä kallo. Hieman pystyasentoinen olkavarsi. Ikäisekseen hyvin muodostunut runko. Riittä-
västi kulmautuneet takaraajat. Vielä hieman sidottu takaliike.  Koira vielä hieman jännittynyt 
näyttely tilanteesta. 
JUN EH 3 
 
Marabou Voice Of Choice 
Tasapainoisesti kehittynyt juniori uros. Hyvä pää. Voimakkaat rypyt. Hyvä maski. Hyvä kaula. 
Täyteläinen etuosa, samoin runko. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Hyvät raajat ja käpälät. 
Hyvä kinnerkulma. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 
JUN ERI 1 SA PU4  
 
Finndanes Joke Of The Day 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvän kokoinen pää. Riittävät rypyt. Voimakas nenäpoimu. Vahva 
niska. Hyvä eturinta. Eriomainen runko. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Hyvä kinnerkulma. 
Liikkuu hyvin sivulta, vielä hieman löysästi edestä. 
JUN ERI 2 SA 
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Sese-On Faarao 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, maski ja rypyt. Voimakas nenäpoimu. Hieman kook-
kaat korvat. Hyvä kaula. Täyteläinen eturinta. Erinomainen runko. Keksivahva raajaluusto. 
Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hieman leveästi edesta. Väritys voisi 
olla puhtaampi. 
NUO ERI1 SA 
 
AVOINLUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Fuel For Life 
Kookkaanpuoleinen musta uros. Hyvä pään sivuprofiili. Hyvä ilme ja rypyt. Toivoisin hieman 
suuremmat sieraimet. Hyvä kaula. Hyvä eturinta ja rungon muoto. Riittävä raaja luusto. Hyvä 
kinnerkulma. Voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa ja lihaksisto hieman voimakkaampi. 
Liikkuu hyvin. 
AVO EH3 
 
Jesbob Anselmi 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, ilme ja rypyt. Hyvä maski. Vahva niska. Täyteläinen 
etuosa. Erinomainen runko. Riittävä raajaluusto. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Liikkuu 
hyvin. 
AVO ERI1 SA PU2 VASERT 
 
Xeriex`s Silent Lover 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, maski ja rypyt. Voimakas nenäpoimu. Hyvä kaula. Riit-
tävä eturinta. Erinomainen runko. Hyvä luusto. Alas kiinnittynyt häntä. Hyvä kinnerkulma. 
Liikkuu hyvin. 
AVO ERI2  
 
 



VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Jutadombi Super-Star 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, rypyt ja maski. Toivoisin sille kookkaammat sieraimet. 
Voimakas nenäpoimu. Vahva niska. Täyteläinen eturinta. Erinomainen runko ja ylälinja. Hie-
man alas kiinnittynyt häntä. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin. 
VAL ERI1 SA PU1 VSP SERT FIN MVA 
 
VETERAANILUOKKA UROKSET 
 
Kaa-Kaarin Karl-Gustav 
Hyvässä näyttely kunnossa oleva veteraani uros. Hyvä pään sivuprofiili. Hyvä maski ja rypyt. 
Hyvä kaula, etuosa ja raajat. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 
VET ERI1 SA PU3 ROP VET 
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Avatar 
Hyvän kokoinen juniori-narttu. Hyvä pää, ilme ja rypyt. Hyvä kaula. Ikäisekseen riittävä eturin-
ta. Erinomainen runko. Hyvä ylälinja. Hyvä häntäkieppi. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu 
hyvin sivulta, vielä huolimaton edestä. 
JUN ERI3  
 
Finndanes Living By faith 
Tasapainoinen junior-narttu. Hyvä pään sivuprofiili. Hyvä maski, rypyt ja ilme. Hyvä kaula. 
Ikäisekseen hyvin täyttynyt etuosa. Erinomainen runko. Hyvä häntä kieppi. Hyvä kinnerkul-
ma. Liikkuu hyvin. 
JUN ERI1 SA 
 
Jesbob Barbalala 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kokoon sopiva pää. Hyvä ilme, maski ja rypyt. Hyvä kaula. Täyte-
läinen runko. Riittävä raajaluusto. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Riittävä kinnerkulma. Hyvä 
sivuliike. 
JUN ERI4 
 
Seloy Party Girl 
Tasapainoisesti kehittynyt junior-narttu. Hyvä pää, ilme ja rypyt. Vahva niska. Täyteläinen 
eturinta. Erinomainen runko. Hyvä häntäkieppi. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin 
sivusta, hieman löysästi edestä. 
JUN ERI2 SA 
 
NUORTEN LUOKKA NARTUT 
 
Blomlane’s Sweet Paradise 
Tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu. Hyvä pää, ilme, rypyt ja maski. Hyvä kaula. Täyteläi-
nen etuosa. Erinomainen runko. Hyvä ylälinja. Hieman alas kiinnittynyt häntä, jossa hyvä 
kieppi. Keskivahva raajaluusto. Riittävä kinnerkulma. Vielä hieman sidottu takaliike.  
NUO ERI  
 
Marabou Story Of Glory 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvät rypyt ja maski. Hieman voimakas nenä-
poimu. Hieman kookkaat korvat. Hyvä kaula. Täyteläinen etuosa ja runko. Hyvä häntä kieppi. 
Keskivahva raajaluusto. Riittävä kinnerkulma. Hyvä sivuliike. 
NUO ERI3 SA 
 
 
 



Marabou Umbrella Stella 
Hyvänkokoinen nuori narttu. Hyvä piirteinen pää. Hyvä maski ja rypyt. Täyteläinen etuosa. 
Hyvä rungon muoto. Hieman pystyasentoinen olkavarsi. Hyvä ylälinja. Löysä häntä kieppi. 
Riittävä raajaluusto. Hyvä kinnerkulma. Vielä hieman nokinen väritys.  
NUO EH 
 
Sese-On Geimailija 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Hyvä maski ja rypyt. Hyvä kaula. Erinomainen 
eturinta. Hyvä rungon muoto. Hyvä häntä kieppi. Hyvä kinnerkulma. Riittävä raajaluusto. Hy-
vä sivuliikunta. 
NUO ERI4 
 
Strandsmedjans Nellie 
Hyvä kokoinen nuori narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä maski ja rypyt. Vahva niska. Täyteläinen 
etuosa. Erinomainen runko. Hyvä häntä kieppi. Hyvät raajat. Hyvä sivuliike. 
NUO ERI2 SA 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
Tasapainoinen nuori narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvät rypyt ja maski. Hyvä kaula, etuosa ja 
raajat. Erinomainen runko ja ylälinja ja hyvä häntäkieppi. Hyvin kulmautunut takaosa. Erin-
omainen sivuliike. 
NUO ERI1 SA PN1 ROP SERT  
 
AVOIN LUOKKA NARTUT 
 
Finndanes Could Be The One 
Hyvä koko ja mittasuhteet.Hyvä pään sivuprofiili. Hyvä maski ja rypyt. Hyvä kaula. Täyteläi-
nen etuosa. Erinomainen runko. Hyvä ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys ja häntäkieppi. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin.  
AVO ERI3 SA 
 
Finndanes Her Royal Fatness 
Tasapainoinen narttu jolla hyvä pää, ilme, maski ja rypyt. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta ja 
runko. Keskivahva raajaluusto. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Liikkuu hyvin sivulta. Huolimattomasti edestä.  
AVO ERI2 SA PN3 
 
Marnellin Mimmi 
Hyvä kokoinen narttu. Hyväpiirteinen pää. Hyvä maski ja rypyt. Sieraimet voisi olla suurem-
mat. Voimakas nenäpoimu. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvärinta. Hyvä häntäkieppi. Niu-
kasti kulmautunut takaosa. Riittävä sivuliike. 
AVO EH  
 
Nastanakin Leainna 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä piirteinen pää. Hieman pienet sieraimet. Toivoisin hieman 
enemmän rypytystä kasvoihin. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Keskivahva raajaluusto. Erin-
omainen runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Hyvä kinnerkul-
ma. Hyvä sivuliike.  
AVO ERI4 
 
Nastanakin Liissa 
Hyvän kokoinen narttu, jolle toivoisin hieman kookkaamman pään. Rypytys voisi olla hieman 
voimakkaampi. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvät raajat. Hyvä rungon muoto. Hieman alas 
kiinnittynyt häntä. Hyvä kinnerkulma. Hyvä liikunta. Hieman karkea turkin laatu. 
AVO EH 
 
 



Xeriex’s Diesel Jeans 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä pään sivuprofiili. Hyvä ilme, rypyt ja maski. Erinomainen etu-
rinta. Erinomainen runko ja ylälinja. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Hyvä kinnerkulma. Erin-
omainen sivuliike. 
AVO ERI1 SA PN2 VASERT 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Quartz Amor’s Arraimmi 
Hyvä muotoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä maski ja rypyt. Hieman kookkaat korvat. Hy-
vä kaula, eturinta ja raajat. Hyvä runko ja ylälinja. Hyvä häntäkieppi. Riittävästi kulmautunut 
takaosa. Hyvä liikunta.  
VAL ERI1 SA PN4 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
Finndanes 
Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä. Hyvät päät ja ilmeet. Hyvät maskit ja rypyt. Etu-
osat erinomaisia. Erinomaiset rungot. Hyvät ylälinjat ja häntäkiepit. Hyvin kulmautuneet taka-
osat. Ryhmä liikkuu yhden mukaisesti.  
KASV1 KP  
 
PENTULUOKKA, TUOMARI Tanya Ahlman-Stockmari 
 
Nastanakin Olga 
Vankkarakenteinen narttu pentu, joka liikkuu hyvällä ulottuvuudella sivulta. Kookkaat korvat, 
pään tulee vielä kasvaa, hyvät silmät, hyvät avonaiset sieraimet, kauniisti kaareutunut ala-
leuka, hyvä musta väri, hyvä häntäkieppi mutta hieman alhainen hännän kiinnitys. 
PEN1 KP ROP PEN 
 
 
 
 
 



Kauhajoki 02.06.2012 
 
Tuomari: KONDERLA ZOFIA 
 
JUNIORLUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Easy Living 
Excellent size + prop-of body, strong body, excellent top line, excellent set and angul of legs, 
beautiful head with very nice expression, nice coat + movement and temperament. 
JUN ERI 1 SA PU 3 VASERT 
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Ehfi Just Made In Norway 
Excellent size and prop of body. Strong body in all good, set and anqull in legs, excellent top 
line, very nice head, nice coat, moved + temperament. 
AVO ERI 1 SA PU 2 SERT FI MVA  
 
Pug-Iitin Dard Daddy jr 
Excell size + prop of body, excell top line, strong body in all, good set and anqul in legs, very 
nice head, nice coat, movement, temperament. 
AVO ERI 2 SA PU 4  
 
Toppola Robert De Niro 
Excell size + prop of body, excell top line, strong body in all, very nice head, nice movement, 
temperament + coat. 
AVO ERI 4 SA 
 
Young Gamtos Izdaiga 
Excell size + prop of body, excel top line, very strong body in all, good set + anqul. In legs, 
very nice head, nice coat, movement and temperament. 
AVO ERI 3 SA 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Troppola Nicolas Cage 
Excell size + prop of body, excel top line, excel set and anqul in legs, strong body, beautiful 
head, very nice coat, movement, temperament. 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP  
 
JUNIORLUOKKA NARTUT 
 
Pug-Iitin Ensilempi 
Good size, body is little bit long, excel top line, enough strong body in all, good set and anqul 
in legs, nice head, nice coat, temperament and movement. 
JUN ERI 3 
 
Riishill’s Ilona-Iloinen 
Excell size + prop of body, excel top line, strong body in all, excel set and anqul in legs, 
beautiful head, nice temperament + movement + coat. 
JUN ERI 1 SA PN 3 
 
Saradane’s Absolutely Divine 
Excell size and prop of body, excell top line, strong body in all, good set and anqul in legs, 
very nice head, nice movement, temperament and coat. 
JUN ERI 2 SA  



 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Marabou Umbrella Stella 
Excell size and proportion of body, excel top line, excel set and anqul in legs, strong body in 
all, very nice head, nice coat, movement and temperament. 
NUO ERI 1 SA PN 1 VSP SERT  
 
Rowan-Alley’s Aino-Kainen 
Excell size, body could be little bit shorter, excel top line, very good set and anqul in legs, 
strong body in all, very nice head, nice coat, movement and temperament. 
NUO ERI 3 SA 
 
Wonghoff Dior 
Excell size + prop of body, excel top line, strong bodu in all, good set and anqulation of legs, 
very nice head, nice movement, temperament and coat. 
NUO ERI 2 SA PN 2 VASERT 
 
Marabou Story Of Glory 
Excell size and prop of body, excel top line, strong body in all, excel set and anqul in legs, 
beautiful headf, nice coat temperament and movement. 
AVO ERI 1 SA PN 4 
 
Qimis Zigzack 
Excel size and prop of body, excell top line, strong body in all, good set and anqul in legs, 
nice head, nice coat, movement and temperament. 
AVO ERI 2 SA  
 



KEMI 22.07.2012 
Tammelin Tuula-Maija, Tanska 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Nastanakin Poalla 
Reipas juniori, Hyvät mittasuhteet. Pyöreä pää, ruusukorvat. Lyhyt kaula. Seisoo vakaasti. 
Tiivis runko ja häntä. Hyvä karvapeite. Liikkuu vakaasti, hieman leveästi edestä. 
JUN EH 1  
 
Roseclan’s Jadeish Helios 
Reipas juniori, Hieman kevyt. Tyypillinen päänmuoto, pienehkö kirsu. Kevyet korvat. Hyvä 
asentoiset raajat. Hyvä ylälinja. Häntä saisi olla tiukempi. Hyvä karva. Liikkuu reippaasti, var-
sinkin sivulta. 
JUN H 
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Quartz-Amor’s Cuvcass-Avra 
Miellyttävä nuori uros. Tyypillinen pyöreä pää. Hyvä-asentoiest korvat. Riittävä kaula. Seisoo 
vakaasti. Tiivis runko ja häntä. Hyvä sileä karva. Hyvin rajatut värit. Liikkuu reippaasti.  
NUO ERI 1 SA PU 4 VASERT 
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Fuel For Life 
Voimakas uros. Hyvät mittasuhteet. Pyöreä pää. Tyypillinen ilme, ruusukorvat. Lyhyehkö 
kaula. Saisi olla paremmin kulmautunut. Hieman raskas runko. Häntä kiinnittyy hieman liian 
alas. Hyvä karva. Reipas, saisi askeltaa paremmin. 
AVO EH 3  
 
Flash Of Joy Rikardo Flakce 
Miellyttävä kokonaisuus. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula. Seisoo vakaasti. Tiivis runko 
ja häntä. Hyvät värien rajaukset. Esiintyy hyvin ja reippaasti. 
AVO ERI 1 SA PU 2 SERT VARACA 
 
Strandsmedjans Karl 
Tiivis, lyhyt ja voimakas runkoinen uros. Riittävän pyöreä pää, ruusukorvat. Lyhyt kaula. Hyvä 
asentoiset raajat ja häntä. hyvä karva, riittävän hyvin rajatut värit. Liikkuu reippaasti, hieman 
leveä edestä. 
AVO EH 1  
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Finndanes Inside Joke  
Erinomaiset mittasuhteet ja koko. Ilmeikäs pyöreä pää, erinomainen kirsu. Riittävä kaula. 
Etuosa saisi olla tiiviimpi. Tiivis runko ja häntä. Riittävän hyvin rajatut värit. Liikkuu vetävällä 
ja riittävällä askeleella. 
VAL ERI 2 SA PU 3  
 
Pugbully Soul Man  
Tiivis, voimakas uros. Pyöreä pää, hyvät yksityiskohdat. Lyhyt kaula. Etuosa saisi olla tiiviim-
pi, takaosa saisi olla voimakkaampi. Hyvä karva, tiivis häntä. Liikkuu innokkaasti, hieman ah-
das takaa, leveä edestä. 
VAL EH 3  
 



Kingpoint Crab Bait 
Tyylikäs, tiivis sopusuhteinen voimakas uros. Erinomainen pää ja ilme. Seisoo vakaasti. Hyvä 
karva, tiivis häntä. Värien rajaus hyvä. Liikkuu tehokkaasti, mukava olemus. 
VAL ERI 1 SA PU 1 VSP CACIB 
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Jesbob Carina 
Kevyehkö, hieman pitkä juniorinarttu. Riittävän pyöreä pää. Hyvä kaula. Saisi olla tiiviimpi 
edestä. Hyvä karva ja värien rajaus. Erittäin innokas ja tottumaton. Liikkuu reippaasti, saisi 
askeltaa paremmalla sivuaskeleella. 
JUN EH 3  
 
Nastanakin Oaja 
Hyvät mittasuhteet ja koko. Ryhdikäs. Kaunis pää ja ilme. Hieman voimakas alapurenta. Sai-
si olla tiiviimpi edestä. Tiivis runko. Hieman löysä häntä. Hyvä karva, hyvin rajatut värit. Liik-
kuu hyvin, hieman leveä edestä. 
JUN EH 2  
 
Nastanakin Oile 
Sopusuhtainen juniori. Hyvä pää ja ilme. Hieman voimakas alapurenta. Hyvä kaula, hyvä-
asentoiset raajat. Tiivis runko, saisi olla tiiviimpi. Tottumaton, mutta liikkuu hyvällä mallilla. 
Reipas. 
JUN EH 4  
 
Quartz-Amor’s Dimmy-Ibby 
Miellyttävä kokonaisuus. Sopusuhtainen ja tiivis. Hyvä pää ja ilme. Kauniit korvat. Etuosa 
saisi olla tiiviimpi. Tiivis häntä. Hyvä karva ja värien rajaus. Liikkuu maatavoittavasti. Hieman 
leveä edestä. 
JUN ERI 1 SA 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Nastanakin Nanna 
Miellyttävä kokonaisuus. Aavistuksen pitkä runko. Ryhdikäs. Pyöreä ilmeikäs pää. Seisoo 
vakaasti. Erinomainen karva ja häntä. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 
NUO ERI 2  
 
Troppola The Girl Next Door 
Erittäin sopusuhtainen. Hyvät ääriviivat. Erinomainen pää ja ilme. Seisoo vakaasti. Tiivis run-
ko ja häntä. Erinomainen karva ja värit. Liikkuu rehokkaasti. Miellyttävä luonne. 
NUO ERI 1 SA 
 
AVOLUOKKA NARTUT 
 
Deliway’s Bayogoula 
Erinomaiset mittasuhteet ja tasapaino. Ilmeikäs pyöreä pää. Hieman pieni suhteessa ylipai-
noiseen kuntoon. Varma-asentoiset raajat. Tiivis häntä. Hyvä karva ja värit. Liikkuu tosi va-
kaasti ja hyvin. Miellyttävä. 
AVO EH 
 
Monky Face Zsazsa 
Hyvät mittasuhteet ja koko. Pyöreä ilmeikäs pää. Nenäryppy liian suuri. Etuosa siasi olla tii-
viimpi. Tiivis runko ja häntä. Liikkuu innokkaasti. Hieman leveä edestä. 
AVO H  
 



Nastanakin Helga 
Kompakti. Hyvä pyöreä pää ja ilme. Riittävä kaula. Seisoo vakaasti. Hyvät lyhyt runko, mutta 
koira on ylipainoinen. Hyvä hännän kiinnitys ja karva. Värien rajaus saisi olla parempi. Saisi 
liikkua ja esiintyä paremmin. 
AVO H  
 
Nastanakin Hilda 
Erinomainen kokonaisuus. Tiivis, voimakas. Erinomainen pyöreä pää. Hieman suuri nenä-
ryppy. Hyvä kaula. Seisoo vakaasti, Tiivis runko ja häntä. Kauttaaltaan hyvä pigmentti mutta 
rajaus saisi olla selkeämpi. Liikkuu hyvin. 
AVO ERI 3  
 
Nastanaki Iidda 
Erinomainen koko ja mittasuhteet. kaunis ilmeikäs pää. Hyvä kaula. Seisoo vakaasti. Tasai-
nen ylälinja. Hieman ylipainoinen. Erinomainen karva. Hännän tulisi olla tiiviimpi. Liikkuu ja 
esiintyy erittäin hyvin ja mielekkäästi. 
AVO EH 4  
 
Quartz-Amor’s Bassi Katlafell 
Tyylikäs kokonaisuus. Tiivis varma-asentoinen. Ryhdikäs. Hyvä pää. Ruusukorvat. Erinomai-
nen runko ja häntä. Erinomainen väritys. Liikkuu maatavoittavasti ja tehokkaasti. 
AVO ERI 2 SA  PU 4 VASERT 
 
Xeriex’s Diesel Jeans 
Ryhdikäs, esiintyy non-stop. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Seisoo vakaasti. Tiivis runko ja 
häntä. Erinomainen karva. Liikkuu maatavoittavasti. 
AVO ERI 1 SA PU 3 SERT 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Finndanes Eternal Bond 
Tyylikäs. Hyvä koko. Erinomainen pää ja ilme. Seisoo vakaasti. Ryhdikäs. Erinomainen turk-
ki. Tiivis häntä. Liikkuu erittäin hyvin ja innokkaasti. 
VAL ERI 2 SA PU 2 VARACA 
 
Nastanakin Kariinna 
Erinomainen kokonaisuus. Ryhdikäs ja tiivis. Seisoo vakaasti. Tyylikäs pää, hyvä ilme, korvat 
ja kaula. Tiivis täyteläinen runko. Häntä saisi olla tiiviimpi. Hyvät värit. Liikkuu tehokkaasti. 
Esiintyy erinomaisesti. 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP CACIB 
 
VETERAANILUOKKA NARTUT 
 
Fin-Anssin Balanssi 
10-vuotias erittäin reipas ja hyvin esiintyvä. Hyvät mittasuhteet, pää ja ilme. Seisoo tasapai-
noisesti, liikkuu innokkaasti. 
VET EH 2  
 
Nappilan Q-Rankukka 
11-vuotias. Sopiva koko ja mittasuhteet. Ilmeikäs kauniisti harmaantunut pää. Seisoo edel-
leen vakaasti. Liikkuu ja esiintyy ikäisekseen erinomaisesti. 
VET EH 1  
 



 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
Nastanakin 
1824,1822,1803,1816 
Erinomainen luokka. Sopusuhtaiset, hyvä rakenteiset ja hyväkokoiset mopsit. Erinomainen 
esiintyminen ja liikkeet. 
KASV 1 KP 



RAASEPORI KARJAA 08.07.2012 
 
Tuomari: Rajic Brsanislav, Slovenia 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Lonely Rider’s Miracle Man In Black 
15 months old well developed strong and masculine enough. Paralell front. Head should be a 
bit bigger in relation to body size. Excellent topline, tail, angulation, front feet. Correct color. 
Very sound movement. Just body appears longer in loines when he moves. 
JUN ERI 1 SA 
 
Lonely Rider’s Miracle Mighty Thor 
15 months. Very nice head with diamond. Correct ears, eyes. Feet should be more compact. 
Long body, thin loins. Perfectly curved tail. Nice rolling in movement. But is extremely long 
body in movement and floating skin around body while he moves, spoil the expression. 
JUN EH 3  
 
Strandsmedjans Texas 
10 months. Still small head. Rolls ears and nice diamond. Excellent parallel front, compact 
feet, compact body. Tail in-sufficiently curved. Well tempered. Feminine expression and tail 
are not his best features. 
JUN EH 2 
 
Acterhalen Zwarte Q-Boom 
1½ years, quite big, very long in body. Beautiful black color. Correct front. Excellent pasterns. 
Long loins. Correct angulation behind. Excellent tail. Pooper rolling while moving. In move-
mentbody appear extremely long and front legs loose the paralellity. 
NUO EH 2  
 
Xeriex’s King Of The Hill 
22 months. Correct size. Maskuline look. Excellent color. Beautiful head well wrinkled. Nice 
diamond. Trace on top followed. Strong front correct angulation. Very curved tail. Compact 
feet. Body should be slightly shorter. Very sound moving. 
NUO ERI 1 SA PU 4 
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Acterhalen Hazelaar 
6 years. Excellent size. Compact and masculine. Excellent head. Well wrinkled. Excellent 
eyes + ears. Paralell front, strong bones. Nice diamond + trace. Very well curved tail. Sound 
movement. In 6 years life could be better trained for table inspection. 
AVO ERI 2 SA PU 3 
 
Blackbrilliant 
3 years, excellent color. Slightly feminine head. Rose ears. Small eyes, not rounded enough. 
Compact body. Topline roached. Excellent tail. Angulation behind could be bit better. Excel-
lent feet. 
AVO EH 4 
 
Raparperin Kasipätkä 
3 years. Beautiful head. Wonderful color of head. Excellent eyes + ears. Too much skin on 
upper side of head. Low carried tail. Excellent feet + nails. Very expressive in movement. 
AVO ERI 3  
 



Strandsmedjans Valentino 
5 years. Very nice head. Strong compact body. Tail not curled enough. Strong bones and 
feet. Correct angulation and feet. Very sound movement. Should be a bit wider in front feet. 
 AVO ERI 1 SA PU 2 VASERT VARACA 
 
Wanja Marin 
2½ years. Beautiful maskuline head. Typical temperament. Eye’s should be more rounded. 
Well muscled legs. Compact body. Perfect tail. Sound movement. The color is too dark with 
so much blade hair generally spread which is not characteristic of the breed. 
AVO EH  
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Kirby’s Just One World 
SIIRRETTY VALIOLUOKKAAN  
2½ years. Excellent maskuline head. Quite heavy body with some fat on it. Excellent tail. 
Long legs. Strongly built. Distinkshon between thorax + loins could be more obvious. Today 
he didn’t want to move, needs more training. 
VAL EH 3 
 
Azalea’s Joe Di Maggio 
2 years. Strong, compact + sound. Completely changes face expression when judged on ta-
ble. Very nice mask + diamond. Slightly small eyes. Short forearm affects the movement a 
bit. Compact cobby body. Excellent tail. Well angulated. Moves very well. 
VAL ERI 2  
 
Jitterpug Black Bebop 
POISSA 
 
Qimis Qlimp 
4 years. Maskuline + well balanced. Beautiful head. Correct front. Compact feet. A bit longer 
loins. Well curled tail. Very sound in movement. Full jet black color. Slightly weaker underjaw. 
VAL ERI 1 SA ROP PU 1 SERT CACIB FI MVA 
 
VETERAANILUOKKA UROKSET 
 
Black Boy Marin 
10 years. Nice head expression. Paralell front. Jolly character. Excellent tail. Far too light ear 
leather making ears fluffing during movement. Very sound on the move. In excellent condi-
tion. 
VET ERI 1 ROP 
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Black Rose From My Little Heart 
POISSA 
 
Lonely Rider’s First Miracle 
15 months. Well balanced, feminine. Bit long in body. Beautiful head, parallel front. Excellent 
ribcage + topline + angulation and feet. Correct tail. Sound movement. Nice feminine head 
expression. 
JUN ERI 1 SA PN 4 
 
 



Lonely Rider’s Miracle Top Model 
15 months. Small, feminine head. Nice diamond .Leg bones tiny for body size. Topline not 
firm long loins. Tail not corled enough. Untypically soft muscles on hind legs. In movement 
whithers are very low. She’s much better in stance. 
JUN ERI 3  
 
Sprogu Bright Brighet 
1 year. Nice, feminine head. Correct eyes + muzzle. Excellent front. Too fat body and leg 
bones obviously tinyer then bodymass. Excellent tail. Nice trace on back. Sound movement. 
She would be better proportioned to loose some body fat. 
JUN ERI 2  
 
Troppola View From The Top 
POISSA 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Kriikkligan’s Äster 
1½ years. Well balanced bitch. Nice head expression. Excellent mask + eyes + ears. Paralell 
front. Compact feet. Perfect tail. Excellent angulations. A bit higher and longer loins. Very 
sound movement with typical female expression. 
NUO ERI 1 SA PN 1 VASERT 
 
AVOLUOKKA NARTUT 
 
Debdies She’s Got The Look 
3 years. Strong + feminine. Nice head. Very dominant diamond. Excellent eyes + ears. Bit 
softer pasterns. Correct angulation + tail. Very wide trace on top. Bit longer in loins. Mores 
very efficiently. 
AVO ERI 3  
 
Elinora 
3 years. Nice feminine head. Excellent eyes + ears. Paralell front. Very strong, compact 
body. Correct angulation + tail. Sound movement. 
AVO ERI 2 SA 
 
Sarkamaan Raparperi 
2 years. Nice, feminine head a bit smaller in relation to body size. Very light fawn color. 
Loose skin on belly. Small but not compact feet. Tail not curled enough. Slight disbalance 
between smaal head and heavier body. Moves nicely and paralelly. 
AVO ERI 4 
 
Strandsmedjans Nezzie 
2 years. Very very nicely balanced bitch. Excellent all body propotions. Compact body. Excel-
lent tail. Sound movement. Good and nice temperament. 
AVO ERI 1 SA PN 2 SERT VARACA 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Kingpoint Catwalk 
2½ years. Very well balanced bitch. Strong and feminine. Beautiful feminine head expression 
with diamond. Prominent forechest, parallel front. Compact feet with black nails. Strong, 
compact body. Correct angulation. Muskules thighs. Nice trace on top a bit wider. Nice tem-
perament. Very sound movement. Wrinkled skin on back on an acceptable level. 
VAL ERI 1 SA PN 1 VSP CACIB 
 



Strandmedjans Hjördiz 
3 years. Very nice head. Bit narrow muzzle for body width .Excellent front. Compact body. 
Excellent angulation + tail. Nice color. Very thin hind leg bones for body mass. Sound move-
ment but very low withers while moving. 
VAL ERI 2 SA 
 
Troppola Quality Girl 
POISSA 
 
KASVATTAJA 
 
Strandsmedjans 
 
 Excellent quality group shown in all important breed features. They are all nice in heads with 
correct eyes and parallel fronts. With compact body comfirmatoin in ideal color. Either faw or 
in black color. The very cheerful temperaments is partly probably influenced by extreme good 
move of lady exhibitors. 
  



KARJAA	  7.7.2013	  
tuom.	  Bengt-Åke	  Bogren,	  Ruotsi	  
	  
UROKSET:	  
Troppola	  Zanza	  Buku	  
Mycket	  tilltala	  hanhund	  med	  härligt	  uttryck.	  Bra	  skalle,	  kunde	  ha	  öppnar	  näsborrar.	  Mycket	  bra	  turn	  
up.	  Välansatta	  öron.	  Stark	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Ännu	  något	  instabil	  fram.	  Står	  utställd	  fram.	  Ännu	  
något	  grund	  i	  kroppen.	  Bra	  svans,	  päls	  &	  färg.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
Troppola	  Zeus	  
Hane	  av	  bra	  modell.	  Tilltalande	  huvud.	  Ännu	  något	  smal	  i	  nospartiet.	  Kunde	  ha	  öppnare	  näsborrar.	  
Fina	  ögon	  &	  öron.	  Tillräcklig	  kropp	  för	  ålder.	  Normala	  vinklar	  runt	  om.	  Inte	  helt	  parallella	  i	  fronten.	  
Välansatt	  svans.	  Härligt	  temperament.	  Bra	  päls.	  Behöver	  mera	  tid	  i	  skallen.	  
JUN	  ERI2	  
Marquardsen	  Sheridan	  
Mycket	  tilltalande	  hanhund	  med	  substansfull	  kropp.	  Härligt	  maskulint	  huvud.	  Mörka	  vackra	  ögon.	  
Kunde	  ha	  öppnare	  näsborrar.	  Snyggt	  bett.	  Tillräcklig	  turn	  up.	  Mycket	  stark	  rygg.	  Välkroppad.	  Fina	  
rörelser	  med	  fina	  rullning.	  Välansatt	  svans.	  En	  aning	  öppen	  päls.	  Härligt	  temperament.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
Hane	  av	  bra	  storlek.	  Tilltalande	  huvud.	  Fina	  ögon	  och	  öron.	  Kunde	  ha	  kraftigare	  underkäke.	  Snyggt	  
bett.	  Bra	  topline.	  Kort	  i	  bröstbenet.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan,	  något	  trång	  bak.	  Välansatt	  vackert	  svans.	  En	  
aning	  öppen	  päls.	  
AVO	  EH1	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
Substansfull	  hane.	  Kraftigt	  maskulint	  huvud.	  En	  aning	  ljusa	  ögon.	  Tillräcklig	  turn	  up.	  Bra	  hals,	  en	  aning	  
vek	  i	  ryggen.	  En	  aning	  tung	  i	  kroppen.	  Normala	  vinklar	  runt	  om.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan	  och	  fram,	  en	  
aning	  träng	  bak.	  Ganska	  bra	  svans.	  Härligt	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  
NARTUT:	  
Troppola	  Youre	  My	  Everything	  
Söt	  tik	  av	  fin	  modell.	  Mycket	  feminint	  huvud.	  Vackra	  ögon	  och	  öron.	  Kunde	  ha	  bättre	  näsborrar.	  Kraftig	  
nosrynka.	  Snyggt	  bett.	  Något	  rak	  i	  fronten.	  Stark	  rygg.	  Normala	  vinklar	  bak.	  Rör	  sig	  bra	  rund	  om.	  
Välansatt,	  vackert	  svans.	  Något	  skendräktig.	  Bra	  päls	  och	  färg.	  
JUN	  ERI1	  
Xeriex’s	  Treasure	  In	  My	  Hands	  
Söt	  tik.	  Mycket	  nätt	  feminint	  huvud.	  Fina	  ögon,	  en	  aning	  stora	  öron.	  Tillräcklig	  turn	  up.	  Stark	  rygg.	  
Tillräcklig	  kropp	  för	  åldern.	  Ger	  ett	  högstellt	  intryck	  idag.	  Fina	  rörelser	  från	  sidan.	  Instabil	  bak,	  därav	  
priset.	  Behöver	  mera	  tid.	  
JUN	  EH2	  
Pugbully	  Flaming	  Star	  
Substansfull	  tik	  av	  bra	  modell.	  Härligt	  feminint	  huvud.	  Fina	  ögon	  och	  öron.	  Kunde	  ha	  bättre	  näsborrar,	  
lite	  problem	  med	  andningen	  idag.	  Tillräcklig	  turn	  up.	  Stark	  rygg.	  Välkroppad.	  Normala	  vinklar.	  Rör	  sig	  
bra	  från	  sidan	  och	  fram,	  något	  trång	  bak.	  En	  aning	  lågt	  ansatt	  svans.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  VSP	  
	  



Kangasniemi 10.06.2012 
 
Tuomari: ROBAK GRZEGORZ 
 
 
PENTULUOKKA UROS  
 
Chubby Cheeks News Maker 
Very promising young male, typical head for breed. Excellent top and underline. Excellent tail 
in built and also in movement. Wonderful movement.  
PEN KP ROP-PEN 
 
UROKSET JUNIORLUOKKA 
 
Saradane’s Always Cuddly 
Poissa 
 
Acterhalen Zwarte Q-Boom 
Very strong and very big male. Very strong head, so much too pig ears. Good front, good 
hind legs. Good movement. 
NUO EH 1  
 
AVOLUOKKA UROS 
 
Acterhalen Hazelaar 
Good size, but not so strong built. Typical head but not much male typical. Good top and un-
derline. Typical movement for the breed. 
AVO ERI 3 
 
Gordejus-Armani Gautama 
Excellent built body. Typical head for a male. Excellent under and top line. Good front and 
hind legs in movement. Excellent handling. 
AVO ERI 1 SA PU 2 SERT 
 
Seppo 
Excellent size and proportions of body. Typical head for the breed, excellent expression. Ex-
cellent top and underline. Good rear anqulations. Excellent in movement.  
AVO ERI 2 SA PU 3 VASERT 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Pugemon Flawless Dream 
Wonderful male with really really nice head, and wonderful expression. Excellent under and 
top line. Great front and excellent rear. Very expressive in movement. Excellent handling high 
level.  
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP 
 
JUNIORLUOKKA NARTUT 
 
Pine Garden’s Apelsin 
Very promising young female, with typical head for breed. Excellent front and rear legs in ac-
tion, very nice in movement. 
NUO ERI 1 SA PN 3 
 



Sprogu Bright Brighet 
Excellent size and proportions of body. Excellent head with very nice expression. Very nice 
front and hind legs. Very nice top and underline. 
JUN ERI 2 SA PN 4 
 
AVOLOUKKA NARTUT 
 
Debbies She’s Got The Look 
Very strong female, body typical for a male, but excellent proportions. Very nice head and 
expression. Very nice front and rear legs in action, very nice movement.  
AVO ERI 3 
 
Fanilla De Lamico 
Excellent size, body typical for a female in great proportions. Wonderful top and underline. 
Typical front and rear legs in action. Wonderful handling.  
AVO ERI 1 SA PN 1 VSP SERT 
 
Finndanes Eternal Bond 
Good size, but not good proportions, little long in body. Typical head, very nice expression,. 
Very nice top line. Typical movement for the breed. 
AVO ERI 2 SA PN 2 VASERT 
 
Marabou Story Of Glory 
Very good size, very nice body, typical to female. Very nice head, but expression is not per-
fect. Good proportion of legs and good movements. 
AVO EH 4 
 
Qimis Zig Zack, 
Vilway’s Unbeatable Rose 
Poissa 
 



 

KAJAANI KV 14-15.1.2012 
 
TUOMARI: Inge Dahle, NO 
 
JURIORLUOKKA UROKSET 
 
Finnandes Kinging Around 
 
1 year exelent type, lovely head and expression. Well-developed body for the age. Nice fore-
chest. Good depth of body. Exellent tail set. Wery good angulations and bone. Typical mover. 
Coat could be carely.  
JUN ERI 1, SA, PU 2 VASERT 
 
Nastanakin Nils Aslak 
 
16 month exellent type. Masculine head and expression. Correct eyes, ears and bite. Good 
topline. Prefer higher tailset. Good bone and angulation. A bit short ribcage. A bit flat feet. 
Typical mover. 
JUN ERI 3  
 
Troppola Take Me To The moon 
 
One year. Excellent type. Bigger model. Nice, masculine head. Well developed body. Nice 
forechest. Good bone and angulation. Prefer higher tailset. Typical mover. 
JUN ERI 2 
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Fin-Anssin Intuitio. 
 
Almost three years. Very good type. Nice masculine head, with correct ears, eyes and bite. 
Well developed body. Straight infront. Low tailset. Tail should be more curlied. Sufficient 
angulations behind. Typical mover, but loose infront 
AVO EH 
 
 
 
 
 
 
Finndanes Fuel For Life 
 
Two years. Very good type. Masculine head and expression. Well developed body. Nice 
forechest. Carries abit too weight. Good topline. Low tailset. Nice bone. Prefer better angula-
tions behind. Typical mover but prefer better drive behind. 
AVO EH 
 
Kingpoint Crab Bait 
 
Two years. Excellent type. Lovely masculine head, with correct ears, eyes and bite. Well de-
veloped body. Nice depth of forechest. Good bone. Well angulated. Tailset bit low. Excellent 
mover.  
AVO ERI1 SA PU1 VSP SERT CACIB FI MVA 
 



Nastanakin Gunnar 
 
Three and a half years. Excellent type. Masculine head. Abit unclear colours on head. Nicely 
developed body. Good forechest. Sufficient bone. Flat feet. Prefer higher tailset and better 
angulations behind. Typical mover. 
AVO ERI 
 
Nastanakin Hegon 
 
Three years. Excellent type. Masculine head and expression. Well developed body with good 
depth. Short ripcage. Good topline. Would have better tailset. Good bone and angulation. 
Moves well, but bit loose in front.  
AVO ERI4 
 
Nastanakin Leaifa 
 
Two years excellent type. Nice masculine head. Well developed body. Good bone with nice 
angulation infront. Prefer more behind abit low tailset. Typical mover but wish more drive be-
hind. 
AVO ERI 
 
Pugbully Soul Man 
 
Three years. Very good type. Masculine head with nice expression. Good bite. Abit big ears. 
Well developed body. Abit heavy over the shoulders. Abit short topline. Abit low tailset. Good 
bone. Abit short pasterns. Prefer more rolling on the move. Coat bit long.  
AVO EH 
 
Seppo  
 
Two years. Excellent type. Masculine head with nice expression. Abit untighty ears. Nice top-
line and tailset. Good forechest and depth of body. Good feet and angulation. Typical mover. 
AVO ERI 2 
 
 
 
 
Tangetoppen’s Wanted Norwegian 
 
Excellent type. Masculine head with correct bite, ears and eyes. Nice small ears. Good chest. 
Very short ripcage. Sufficient bone. Prefer better angulation behind. Bit low tailset. Topline 
not straight. Typical mover.  
AVO ERI 3 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Anjos Volvo 
 
Three years. Excellent type. Nice masculine head. Correct ears, eyes and bite. Good topline. 
Tailset ok. Well developed body. Nice forechest. Prefer bit more bone. Very well angulated 
infront. Typical mover.  
VAL ERI 2 SA PU 4 
 
Finndanes Guest Of Honour 
 



Three years. Excellent type. Nice masculine head. Very good bite. Small ears. Well devel-
oped body, but carried too much weight today. Topline is not straight. Bit low tailset. Suffi-
cient bone. Prefer better angulations behind. Moves typical, but prefer more drive behind.  
VAL ERI 3 
 
Vilway’s Tuesday Heartbreaker 
 
Two and a half years. Excellent type. Nice masculine head. Well developed body. Good 
depth. Good topline. Nice tailset. Sufficient front. Good angulation. Typical mover. 
VAL ERI 1 SA PU 3 VARACA 
 
VETERAANILUOKKA UROKSET 
 
Kastanjan Anagallis 
 
Almost 9 years. Excellent type. Nice head and expression. Ears eyes and bite ok. Strong 
body in good condition. Abit straight infront. Tailset could be bit higher and stronger curled. 
Angulation behind ok. Excellent mover. 
VET ERI 1 SA ROP VET 
 
JUNIOR LUOKKA NARTUT 
 
Aamulumon Ihku-Ilona 
 
Sixteen months. Excellent type. Nice feminine head with correct bite. Nice ears. Well devel-
oped body with good depth.prefer higher tailset. Bit straight infront. Angulation behind ok. 
Moves typical but loose infront.  
JUN ERI 2 
 
Finndanes Let’s Mingle I’m Single 
 
Eleven months excellent type. Nice feminine head. Nicely developed body for age. Good 
forechest and depth of body. Prefer higher tailset. Good bone. Prefer better angulations be-
hind. Typical mover.  
JUN ERI 1 SA PN4 
Jesbob Barbalala 
 
eleven months. very good type. Rather small, but feminine head. Correct eyes and bite. Abit 
untightly ears. Topline ok. Low tailset. Rather fine bone. Prefer better angulation. Behind. 
Typical mover, but still bit loose in front. 
JUN EH 3 
 
Nastanakin Nanna 
 
Poissa 
 
Xeriex’s Birthday Extra 
 
11 months. Very good type. Nice feminine head with nice mask. Well developed body. Good 
topline. Low tailset. Straight in front. Sufficient angulation behind. Typical mover but still loose 
infront. 
JUN EH 4 
 
NUORTEN LUOKKA NARTUT 
 



Fin-Anssin Jadeiitti 
 
23 months. Very good type. Nice feminine head. Correct eyes, ears and bite. Sufficient de-
veloped body. Prefer better forechest. Topline ok. Abit low tailset. Bone ok. Prefer better 
angulations behind. Typical mover but abit loose infront. 
NUO EH 
 
Pugemon Hyacinth Bucket 
 
22 months. Very good in type. Small feminine head. Well developed body. Sufficient bone 
and angulation. Abit low tailset. Wish for better drive on move. Needs more selfconfidence. 
NUO EH 
 
Pugemon Including Batteries 
 
22 months. Excellent type. Nice feminine head. Correct eyes ears and bite. Good body. Abit 
short ripcage. Bit straight infront. Prefer higher tailset. Good bone. Prefer better angulations 
behind. Typical mover. 
NUO ERI 3 
 
Quartz-Amor’s Bassi Katlafell 
 
17 months. Excellent type. Nice feminine head and expression. Bit cheeky and untighty ears. 
Good topline. Bit long tailset. Nice bone and angulations. Typical mover. 
NUO ERI 4 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
 
19 months. Excellent type. Nice feminine head. Good expression. Correct topline. Well de-
veloped body. Tailset abit low. Nice bone and angulations. Moves very well.  
NUO ERI 1 SA PN2 VASERT VARACA 
 
 
 
 
Xeriex’s Diesel Jeans 
 
Almost 2 years. Excellent type. Nice feminine head. Correct ears eyes and bite. Well devel-
oped body. Nice topline. Bit low tailset. Carries abit too much weight. Sufficient bone. Nice 
angulation. Typical mover. 
NUO ERI 2 SA PN3 
 
AVOIN LUOKKA NARTUT 
 
Densbord Moment Of Magic 
 
Three years. Very good type. Nice feminine head. Charming personality. Well developed 
body. Good topline. Prefer higher tailset. Bit fine bone. Good angulations behind. Moves ok, 
but loose infront.  
AVO EH 4 
 
Fin-Anssin Idylli 
 
Two years. Very good type. Nice feminine head. Strong body. Bit short on legs. Bone ok. 
Straight infront. Prefer more angulations behind. Tailset could be higher. Moves loose infront. 
Needs more drive behind.  



AVO EH 
 
Gialitis Harso Tifani 
 
Poissa 
 
Nastanakin Kariinna 
 
Two and a half years. Excellent type. Nice feminine head. Well developed body. Strong top-
line. Abit low tailset. Nice bone and angulation. Typical mover. 
AVO ERI 1 SA 
 
Nastanakin Leainna 
 
Two years. Excellent type. Nice feminine head. Correct bite. Strong body. Good topline. Abit 
low tailset. Abit straight infront. Prefer better angulations behind. Typical mover bit loose in-
front.  
AVO ERI 2 SA 
 
Nastanakin Liissa 
 
Two years. Excellent type. Feminine head and expression. Strong topline. Prefer higher tail-
set. Good depth of body. Ripcage is abit short. Prefer better angulations behind. Typical 
mover.  
AVO ERI 3 
 
Typy 
 
Poissa. 
 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Fin-Anssin Hesperedi 
 
Three years. Excellent type. Nice feminine head. Correct bite. Well developed body. Strong 
topline. Good bone and angulation. Prefer higher tailset. Typical on the move, but loose in-
front.  
VAL ERI 2 SA 
 
Kingpoint Catwalk 
 
2 years. Excellent type. Lovely feminine head. Very nice black mask. Excellent topline. Good 
tailset. Well depth inbody. Nice forechest. Bone and angulation ok. Typical mover. 
VAL ERI 1 SA PN 1 ROP SERT CACIB FI MVA 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
Fin-Anssin 
 
Three different combinations. Slightly differences between types fawn and blacks. They all 
have excellent head and expressions. Good bodies. Sufficient bones. But breeder needs to 
look out for too low tailsets. 
KASV 2 KP 
 



Nastanakin 
 
Three different combinations. Everyone of nice size. Good heads. Good substance in body. 
Nice bones. The breeder needs to look out for too low tailset, beware of size of ears. 
KASV 1 KP 
 
 
 
 
 



KAJAANI	  17.8.2013	  
tuom.	  Irina	  Poletaeva	  
	  
UROKSET:	  
Blå	  Mandag’s	  Pene	  Petrus	  Polkagris	  
Very	  good	  type.	  Very	  strong,	  compact,	  maskuline.	  Muzzle	  could	  be	  better	  filled	  under	  the	  eyes.	  A	  bit	  
small	  nostrils.	  Good	  bite.	  Good	  mask.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Needs	  better	  tail	  carriage,	  also	  in	  
movement.	  Excellent	  shape	  of	  chest.	  Enough	  angulations.	  Enough	  drive	  in	  movement.	  Good	  coat.	  
AVO	  EH2	  
Fin-Anssin	  Intuitio	  
Compact,	  strong	  bone,	  maskuline.	  Correct	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  A	  bit	  big	  ears.	  Good	  neck	  &	  
topline.	  Typical	  tail	  carriage.	  Excellent	  forechest.	  Very	  well	  angulated.	  Enough	  drive	  in	  side	  movement,	  
typical	  rear	  movement.	  Excellent	  coat.	  Front	  feet	  a	  bit	  turned	  over.	  
AVO	  ERI1	  
NARTUT:	  
Pugemon	  Manhattan	  Lady	  
Correct	  type,	  strong,	  compact.	  Feminine	  head.	  Lovely	  expression.	  Correct	  bite.	  Excellent	  neck,	  topline	  
&	  tailset.	  Excellent	  forechest.	  Excellent	  angulations.	  Typical	  movement.	  Lovely	  mask.	  Excellent	  black	  
trace	  on	  topline.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-1	  SERT	  ROP	  
Troppola	  You	  Only	  Live	  Once	  
Very	  good	  type,	  compact,	  strong	  bone.	  Well	  developed	  skull.	  Muzzle	  could	  be	  better	  filled	  under	  the	  
eyes.	  A	  bit	  small	  nostrils.	  Strong	  wrinkle	  over	  the	  nose.	  Very	  nice	  outlines.	  Excellent	  tail.	  Typical	  
movement.	  Lovely	  temperament.	  Excellent	  mask.	  
NUO	  EH2	  
Blomlane’s	  Sweet	  Paradise	  
Very	  good	  type.	  Enough	  bone.	  Good	  head.	  A	  bit	  small	  nostrils.	  Lovely	  mask.	  Excellent	  neck.	  Level	  back.	  
Excellent	  tail.	  Forechest	  could	  be	  better	  developed	  in	  the	  lower	  part.	  Enough	  angulations.	  Could	  have	  
more	  balanced	  movement	  in	  front	  &	  rear.	  Could	  have	  better	  coat	  condition.	  
AVO	  EH3	  
Nastanakin	  Gahteriinna	  
Strong,	  compact.	  Good	  shape	  of	  head.	  Correct	  bite.	  A	  bit	  too	  protruding	  eyes.	  Good	  neck.	  A	  bit	  soft	  back.	  
Excellent	  forechest.	  Enough	  angulations.	  Enough	  typical	  movement.	  Could	  have	  better	  curl	  of	  tail.	  
Summer	  coat	  condition.	  
AVO	  EH2	  
Nastanakin	  Leainna	  
Very	  strong	  type.	  Enough	  bone.	  Enough	  developed	  skull.	  Muzzle	  could	  be	  better	  filled	  under	  the	  eyes.	  
Lovely	  eyes.	  Head	  a	  bit	  too	  small	  in	  proportion	  to	  the	  body.	  Could	  have	  better	  crest	  of	  neck.	  A	  bit	  much	  
wrinkles	  over	  topline.	  Typical	  tail.	  Excellent	  forechest.	  Enough	  angulations.	  Could	  be	  stronger	  at	  
hocles.	  Black	  colour	  with	  white	  spot	  on	  chest	  &	  white	  hairs	  on	  tail.	  
AVO	  EH4	  	  
Quartz-Amor’s	  Dimmy-Ibby	  
Lovely	  shape	  of	  body	  but	  head	  (especially	  muzzle)	  could	  be	  better	  balanced.	  A	  bit	  small	  nostrils.	  Eyes	  
big	  enough.	  Enough	  mask.	  Nose	  pigmentation	  could	  be	  better.	  Typical	  topline.	  Excellent	  tail.	  Excellent	  
chest.	  Excellent	  angulations.	  Good	  movement.	  Excellent	  coat	  quality.	  
AVO	  ERI1	  
Nastanakin	  Buhtta	  
Excellent	  condition	  for	  the	  age.	  Good	  bone.	  Could	  have	  better	  shape	  of	  head	  &	  proportion.	  Good	  bite.	  
Lovely	  neck,	  a	  bit	  soft	  back.	  Good	  tail.	  Excellent	  forechest.	  Correct	  angulations.	  Still	  excellent	  
movement.	  Good	  coat	  for	  age.	  
VET	  EH1	  
	  



Rovaniemi 01.07.2012 
 
Tuomari: MUNTEAN PETRU 
 
JUNIORILUOKKA UROKSET 
 
Nastanakin Poalla 
!0 months old male in type. Correct head and bite. Compact in body, a little bit under him in 
front .Slightly east-westing. Coat and pigmentation are correct. Movement could have better 
reach in front.  
JUN EH 1  
 
NUORTENLUOKKA UROKSET 
 
Quarts-Amor’s Cuvcass-Avra 
! year 10 months old. Good type. Good head. Correct bite. Good body structure. Correct 
angulations. Coat and pigmentations arre correct. Correct in movement. 
NUO ERI 1 SA PU 3 VASERT 
 
AVOLUOKKA UROKSET 
 
Fin-Anssin Intuitio  
Poissa 
 
Nastanakin Leaifa 
2 years old in type. Good head. Ears set a bit low and little bit heavy. Correct bite, compact 
body. Correct angulations. Could be little more reach in substance. Coat and pigmentation 
are correct. Could have better reach. 
AVO ERI 2  
 
Pugbully Soul Man 
4 years strong male in type. Well balanced. Good head, correct bite. Nice typical expression. 
Good body structure. Reach in substance could be better angulated rear. Coat pigmentations 
are correct ,excellent in movement. 
AVO ERI 1 SA PU 2 SERT FIMVA VARACA 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Crab Bait 
2,5 years. Excellent type. Well balanced. Excellent head. Correct bite. Strong, body, com-
pact. Reach in substance. Correctly angulated. Good coat and pigmentation. Excellent in 
movement. 
VAL ERI 1 SA PU 1 ROP CACIB 
 
JUNIORILUOKKA NARTUT 
 
Nastanakin Oaja 
12 months old female in type. Good head. Correct bite. Quite compact in body with correct 
angulations. Coat pigmentation are correct. Movement in correct. 
JUN ERI 1  
 
 
 
 
 



Quartz-Amor’s Dimmy-Ibby 
1 year old in type. Good head. Correct bite. A little bit leggy at the moment. Correctly angu-
lated. Still missing some substance in body. Could be better angulated at knee level. Out of 
hocks in movement. Her best point is very typical pug attitude. 
JUN ERI 2 
 
NUORTENLUOKKA NARTUT 
 
Jou-haun Serafine 
19 months. Good type. Well balanced. Slightly big eye openings. Correct bite. Quite compact 
in body. A little bit short on legs. Slightly under her on front. Correctly angulated in rear. Coat 
pigmentation are correct. Correct in movement.  
NUO ERI 3  
 
Kriikkligan’s Äster 
1,5 years. Good head. Correct bite. Wuold prefer her liitle bit more compact as general ap-
perance. Quite reach in substance. Correcly angulated. Coat pigmentation are correct. 
Slightly out of hocks in movement. Could have be reach in front.  
NUO ERI 1  
 
Nastanakin Nanna 
Nice type black bitch. Good head. Correct bite. Well balanced. With medium structure. Quite 
compact in body. Good angulations. Could be bit stronger bones. Coat pigmentations are 
correct. Good movement. 
NUO ERI 2  
 
AVOLUOKKA NARTUT 
 
Nastanakin Helga 
4 years old. Good type. Excellent head. Ears of right size. Correct bite. Good body structure. 
Good angulations. Very nice bitch in general appereance. Unfortunately she does not want to 
show her. Very strong personality. 
 AVO ERI 2 
 
Nastanakin Kariinna 
2,5 years. Good type. Good head. Correct bite. Ears could be smaller. Good body structure. 
Correct angulations. Good coat and pigmentation. Excellent parallel movement. 
AVO ERI 1 SA PU 2 SERT VARACA FI MVA 
 
Sarkamaan Oman Maan Mansikka 
2,5 years in type. Slightly in over condition. Good  head. Correct bite. Little bit dry in head. 
Short on legs. Compact in body. Coat pigmentation are correct. Correct in movement. 
AVO EH 3  
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Flintstyle Evening Star 
2 years 2 months old. Good type. Good head. Correct bite. Good body structure. Correct 
angulations. Coat pigmentation of good quality. Good movement. 
VAL ERI 2 SA PU 3 
 
Jou-Haun Josefina 
3 years in type. Good head. Correct bite. Good body structure. Could have better topline. 
Correct angulations. Coat pigmentation of good quality. Correct in movement. Would prefer 
more neck. 
VAL ERI 3 SA 



 
Jou-Haun Justina 
4 years excellent type. Very well balanced. Good head, correct bite. Correct sized ears. 
Compact in body. Quite reach in substance. Moderately angulated in hind. Coat pigmentation 
of good quality. Correct in movement. 
VAL ERI 1 SA PU 1 VSP CACIB 
 
Raparperin Tättähäärä 
4 years old in type. Good head. Quite small ears, light. Correct bite. Compact in body. 
Slightly open angulated in rear. Coat pigmentation is correct. Movement is correct. 
VAL ERI 4 SA 
 
VETEAANILUOKKA NARTUT 
 
Jou-Haun Viivi 
9 years. In excellent condition. Good type. Well balanced. Very well structured. Good angula-
tions. Compact body. Reach in substance. Coat pigmentation are correct. Movement is cor-
rect. 
VET ERI 1 SA PU 4 ROP 
 
Nappilan Q-Rankukka 
Nearly 12 years. Good head. Correct bite. Compact in body. Very rich in substance. Excellent 
condition for her age. Good movement. 
VET ERI 2 SA 
 
KASVATTAJALUOKKA  
 
Nastanakin 
Gruop of 2 different colours. Quite similar in type. Correct heads. With good anatomy. Correct 
pigmentations. All correct in movement. 



TURKU	  22.9.2012	  
tuom.	  Hanne	  Laine	  Jensen,	  Tanska	  
	  
UROKSET:	  
Troppola	  X	  From	  Outer	  Space	  
Compact	  short	  excellent	  body	  for	  age.	  Big	  round	  head.	  Small	  well	  carried	  ears.	  Good	  wrinkles,	  well	  
placed	  eyes.	  Square	  forface	  with	  good	  nostrils.	  Correct	  bite.	  Strong	  neck	  &	  topline.	  Well	  twisted	  tail.	  
Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Typical	  movements.	  Good	  coat.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Short	  compact.	  Big	  round	  head.	  Well	  placed	  ears	  &	  eyes.	  He	  has	  too	  many	  wrinkles	  in	  the	  head.	  The	  
foreface	  is	  far	  too	  short.	  The	  nostrils	  should	  be	  bigger.	  Correct	  bite.	  Short	  in	  neck	  and	  too	  many	  
wrinkles	  in	  the	  body.	  Good	  topline.	  Well	  twisted	  tail.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Correct	  movements.	  
The	  colour	  should	  be	  cleaner.	  
NUO	  T	  
Pixietail’s	  About	  A	  Boy	  
He	  lacks	  masculinity.	  He	  is	  short	  but	  should	  be	  much	  more	  compact	  for	  his	  age.	  The	  head	  is	  in	  balance	  
with	  the	  body.	  Good	  ears	  &	  eyes.	  Good	  wrinkles,	  acceptable	  nostrils,	  correct	  bite.	  Good	  neck.	  Topline	  
should	  be	  more	  level.	  The	  tail	  is	  a	  little	  low	  set.	  Well	  angulated	  front,	  enough	  behind.	  Could	  move	  more	  
typically.	  Good	  coat.	  
NUO	  H	  
Don	  Juan	  Du	  Domaine	  De	  L’ange	  Noir	  
Compact,	  short	  but	  should	  not	  be	  heavier.	  Big	  round	  head.	  Well	  placed	  ears	  &	  eyes,	  good	  wrinkles.	  The	  
foreface	  should	  not	  be	  shorter.	  Good	  nostrils,	  correct	  bite.	  Strong	  neck	  and	  topline.	  Well	  twisted	  tail.	  
Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Good	  feet.	  Typical	  movements.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  EH2	  
Strandsmedjans	  Valentino	  
Short,	  compact,	  Strong	  body.	  Big	  round	  head	  with	  good	  wrinkles.	  Well	  set	  ears	  &	  eyes.	  Square	  foreface,	  
correct	  nostrils	  &	  bite.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tail.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Good	  bones	  &	  feet.	  
Typical	  movements.	  Good	  coat.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT→FI	  MVA	  ROP	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
Masculine,	  compact.	  Should	  not	  be	  longer	  and	  does	  not	  have	  the	  typical	  movements.	  Big	  round	  head	  
with	  good	  ears	  &	  eyes.	  Acceptable	  amount	  of	  wrinkles	  but	  the	  nostrils	  are	  too	  small.	  Correct	  bite.	  Short	  
neck	  and	  too	  upright	  in	  shoulder.	  Good	  topline	  and	  tail	  twist.	  Well	  angulated	  behind.	  Good	  bones	  &	  
feet.	  He	  should	  be	  more	  clean	  in	  colour.	  
AVO	  EH3	  
Xeriex’s	  King	  Of	  The	  Hill	  
Compact,	  masculine,	  short.	  Big	  well	  balanced	  round	  head.	  Well	  placed	  ears	  &	  eyes.	  Correct	  bite.	  Good	  
nostrils.	  Strong	  neck	  &	  topline.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Well	  twisted	  tail.	  Typical	  movements.	  
Good	  coat	  &	  colour.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
Compact	  &	  short.	  Should	  not	  be	  more	  wrinkled	  on	  the	  body	  and	  should	  have	  a	  stronger	  topline.	  Well	  
twisted	  tail.	  Big	  round	  head.	  Good	  ears	  &	  eyes.	  The	  foreface	  should	  not	  be	  shorter.	  Correct	  bite.	  Well	  
angulated	  front	  &	  rear.	  Moves	  with	  enough	  rolling	  gait.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
VAL	  ERI2	  
Vilway’s	  Legend	  Of	  Love	  
POISSA	  
NARTUT:	  
Mille	  Bassi	  Virtrudes	  Vida	  
Feminine,	  compact.	  Good	  round	  head.	  Well	  placed	  ears	  &	  eyes.	  Should	  not	  be	  bigger.	  Square	  foreface.	  
Good	  nostrils,	  correct	  bite.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Acceptable	  twisted	  tail.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  
Typical	  movements.	  Acceptable	  colour.	  



JUN	  ERI4	  
Strandsmedjans	  Wera	  
Feminine,	  a	  little	  low	  on	  the	  legs	  but	  compact.	  Excellent	  head	  proportions.	  Good	  nostrils,	  correct	  bite.	  
Strong	  neck	  &	  topline.	  Well	  twisted	  tail.	  Well	  angulated	  front	  but	  would	  be	  more	  stabile	  in	  the	  
movements.	  Strong	  behind.	  Good	  coat.	  
JUN	  ERI3	  
Strandsmedjans	  Vilma	  
Excellent	  balance	  in	  everything.	  Compact	  &	  short.	  Round	  beautiful	  head.	  Square	  foreface,	  correct	  bite.	  
Good	  nostrils.	  Strong	  neck.	  Acceptable	  topline.	  Well	  twisted	  tail.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Typical	  
movements.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
JUN	  ERI1	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Feminine,	  compact,	  short.	  Round	  head	  with	  good	  ears	  &	  eyes.	  Square	  a	  little	  short	  foreface.	  Good	  
nostrils,	  correct	  bite.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Enough	  twist	  on	  the	  tail.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  
Typical	  movements.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
JUN	  ERI2	  
Riishill’s	  Ilona-Iloinen	  
Good	  size	  &	  length.	  A	  compact	  body.	  Round	  head,	  acceptable	  ears,	  good	  eyes.	  Square	  foreface.	  
Acceptable	  nostrils,	  correct	  bite.	  Good	  neck.	  The	  topline	  should	  be	  more	  level	  and	  the	  tail	  should	  have	  
a	  better	  twist.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Good	  bones	  &	  feet.	  She	  is	  a	  little	  overweight.	  Sound	  
movements.	  
NUO	  EH1	  
Hanlait	  Yulinetta	  
Good	  size	  and	  length	  but	  she	  is	  too	  heavy	  in	  the	  body	  and	  a	  little	  low	  on	  the	  legs.	  Big	  round	  head	  with	  
well	  placed	  ears	  &	  eyes.	  Acceptable	  foreface.	  The	  nostrils	  should	  be	  bigger.	  Correct	  bite.	  She	  is	  too	  
short	  in	  neck	  with	  too	  much	  loose	  skin.	  Topline	  should	  be	  more	  level.	  Good	  tail	  twist.	  Enough	  
angulation	  front	  &	  rear.	  She	  has	  a	  typical	  movement	  but	  she	  could	  move	  with	  less	  effort.	  Good	  coat	  &	  
colour.	  
AVO	  H	  
Oscularia’s	  Heavenly	  Divine	  
Feminine,	  short	  &	  compact.	  Big	  round	  head	  with	  well	  placed	  ears	  &	  eyes.	  The	  foreface	  should	  not	  be	  
shorter,	  it	  has	  good	  open	  nostrils.	  Correct	  bite.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tail.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  
Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  movements.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Roseclan’s	  Flaming	  Venus	  
Feminine	  but	  should	  be	  more	  compact	  and	  have	  stronger	  bones.	  Round	  head	  with	  good	  ears	  &	  eyes.	  
The	  foreface	  should	  not	  be	  shorter.	  Acceptable	  nostrils,	  correct	  bite.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tail.	  She	  
could	  be	  better	  angulated	  in	  front,	  enough	  angulated	  behind.	  The	  bones	  match	  the	  body.	  Good	  feet,	  
could	  move	  more	  typically.	  
AVO	  EH3	  
Strandsmedjans	  Nezzie	  
short,	  compact.	  Big	  round	  head.	  Well	  placed	  ears	  &	  eyes.	  The	  foreface	  should	  not	  be	  shorter.	  The	  
nostrils	  are	  good	  open.	  Correct	  bite.	  Good	  neck,	  acceptable	  topline.	  Well	  twisted	  tail.	  Well	  angulated	  
front	  &	  rear.	  Good	  bones	  &	  feet.	  Typical	  movements.	  Good	  coat.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  VSP	  
Xeriex’s	  Queen	  Latifa	  
POISSA	  
Raparperin	  Tättähäärä	  
POISSA	  
Hanlait	  Rosalinda	  
POISSA	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Strandsmedjans	  



An	  excellent	  croup.	  Very	  typical	  for	  the	  breed.	  Compact	  with	  big	  heads.	  Sound	  in	  bites	  and	  nostrils.	  
Typical	  movements.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



TURKU	  4.8.2013	  
tuom.	  Theo	  Van	  Der	  Horst,	  Alankomaat	  
	  
UROKSET:	  
Flash	  Of	  Joy	  Nikon	  
13	  months,	  black	  dog.	  Good	  breed	  type.	  Nice	  masculine.	  Good	  head,	  dropped	  ears,	  good	  eyes,	  good	  
opened	  nostrils,	  good	  mouth.	  Good	  front.	  Good	  angulations	  front	  &	  behind.	  Compact	  in	  body.	  Nice	  
black	  coat.	  Double	  curl	  in	  tail.	  Free	  mover.	  Needs	  time	  to	  develope.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Hongotar	  Allways	  On	  My	  Mind	  
10	  months,	  good	  breed	  type.	  Multum	  in	  Pravo.	  Good	  head,	  a	  bit	  low	  set	  dropped	  ears.	  Good	  eyes,	  good	  
wrinkles,	  small	  mask,	  open	  nostrils.	  I	  prefer	  a	  better	  underjaw.	  Sufficient	  front.	  Good	  angulations	  front	  
&	  behind.	  Single	  curl	  tail.	  Good	  coat	  Free	  mover.	  Good	  temperament.	  
JUN	  ERI3	  	  
So	  Comical	  Mr	  Fancy	  Pants	  
9	  months,	  still	  a	  puppy.	  Needs	  time	  to	  develope.	  Nice	  head,	  good	  set	  drop	  ears,	  good	  eyes,	  open	  
nostrils,	  good	  bite,	  nice	  mask.	  Nice	  compact	  body.	  Good	  front.	  Good	  angulations	  in	  both	  ends.	  Double	  
curl	  tail.	  Nice	  coat.	  Good	  mover	  but	  needs	  time.	  In	  front	  a	  little	  bit	  loose.	  
JUN	  ERI4	  
Sparvöga’s	  Pole	  Position	  
14	  months,	  good	  breed	  type.	  Good	  head,	  well	  set	  dropped	  ears,	  nicely	  wrinkled.	  Good	  eyes	  &	  nose.	  
Open	  strong	  underjaw.	  Good	  bite,	  nice	  mask.	  Good	  front	  &	  good	  forechest.	  Good	  angulations	  in	  both	  
ends.	  Compact	  in	  body.	  Double	  curl	  tail,	  well	  set.	  Good	  coat,	  light	  trace	  on	  back.	  Good	  mover.	  Good	  
temperament.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  
Troppola	  Zanza	  Buku	  
11	  months,	  black	  dog.	  Needs	  more	  to	  develope	  ibody.	  He’s	  this	  moment	  a	  little	  bit	  leggre.	  Nice	  head,	  
well	  set	  drop	  ears.	  Nice	  wrinkled	  on	  head,	  good	  eyes,	  open	  nose,	  good	  bite.	  Staraight	  front.	  I	  prefer	  
more	  angulation	  in	  front	  &	  behind.	  Too	  short	  in	  body.	  Nice	  coat.	  Single	  curl	  in	  tail,	  good	  tailset.	  Good	  
front	  movement	  but	  less	  power	  behind.	  
JUN	  EH	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
4,5	  years,	  good	  breed	  type.	  Round	  in	  head,	  good	  set	  dropped	  ears,	  nice	  wrinkled	  scull,	  good	  eyes.	  I	  
prefer	  less	  lips.	  Good	  bite.	  A	  bit	  short	  in	  neck.	  Good	  front.	  Sufficient	  angulations	  in	  both	  ends,	  back	  
could	  be	  stronger.	  Good	  tailset	  &	  curl.	  Movement	  in	  front	  a	  little	  bit	  loose,	  it	  could	  be	  more	  drive	  
behind.	  Good	  coat.	  
NUO	  EH2	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
22	  months,	  black	  dog,	  good	  breed	  type.	  I	  prefer	  more	  maskuline.	  Good	  head,	  rose	  ears,	  a	  bit	  high	  
placed,	  nice	  wrinkled,	  good	  eyes.	  Nose	  could	  be	  more	  open	  and	  the	  jaw	  could	  be	  stronger.	  Straight	  
front.	  Compact	  in	  body.	  Good	  angulations	  front	  &	  behind.	  Good	  movement.	  Fine	  coat.	  Today	  a	  little	  bit	  
to	  heavy	  in	  breathing.	  
NUO	  EH1	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
2,5	  years,	  good	  breed	  type.	  Maskuline.	  Good	  round	  head,	  a	  bit	  low	  set	  drop	  ears,	  nice	  mask,	  eyes	  too	  
pronounced.	  Nose	  wrinkle	  is	  too	  big	  &	  fall	  over	  his	  nose,	  good	  bite.	  Short	  in	  neck.	  Straight	  front.	  
Compact	  in	  body.	  Sufficient	  angulated	  in	  both	  ends.	  Good	  placed	  double	  curl	  tail.	  Good	  coat.	  Harmonic	  
mover.	  Because	  of	  nose	  wrinkle	  and	  breathing	  very	  good.	  
AVO	  EH3	  
P’zazz	  Pay	  Attention	  
2	  years,	  good	  breed	  type.	  A	  little	  bit	  feminine.	  Nice	  head,	  good	  scull	  and	  wrinkles.	  Nice	  dropped	  ear	  
placement,	  good	  dark	  eyes,	  good	  mask,	  enought	  opened	  nostrils.	  Good	  underjaw.	  Well	  placed	  straight	  
front.	  Compact	  in	  body.	  I	  prefer	  a	  little	  bit	  higher	  on	  the	  feet.	  Good	  placed	  tail.	  Good	  coat	  with	  light	  
trace.	  Free	  mover.	  



AVO	  ERI2	  
Riishill’s	  Herman	  
POISSA	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
3	  years,	  good	  breed	  type.	  Maskuline	  head,	  good	  earset,	  dropped	  ears,	  nice	  wrinkled	  scull	  with	  
diamond,	  well	  placed	  dark	  eyes,	  good	  nose.	  Good	  underjaw,	  nice	  mask.	  A	  bit	  short	  in	  neck.	  Sufficient	  
angulation	  in	  front	  and	  good	  behind.	  Compact	  in	  body.	  Good	  tailset,	  single	  curl.	  Good	  coat	  and	  light	  
trace.	  Good	  mover.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
Almost	  8	  years,	  good	  breed	  type.	  Nice	  round	  head,	  good	  earset,	  dark	  eyes.	  A	  bit	  heavy	  wrinkled	  on	  
head,	  good	  nose	  and	  underjaw	  &	  bite,	  good	  mask.	  Good	  neck.	  Straight	  front	  and	  a	  bit	  week	  in	  pasterns.	  
Compact	  in	  body.	  Sufficient	  angulation	  in	  front	  &	  good	  behind,	  back	  could	  be	  stronger.	  Good	  tailset,	  
single	  curl.	  Sufficient	  coat.	  Nice	  trace.	  Movement	  could	  be	  stronger.	  
VAL	  ERI2	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
4,5	  years,	  excellent	  breed	  type.	  Multum	  in	  pravo.	  Nice	  maskuline	  head,	  good	  earset,	  good	  dark	  eyes	  but	  
the	  nose	  wrinkle	  is	  too	  big	  for	  me.	  I	  don’t	  accept	  it	  in	  this	  breed.	  Good	  neck.	  Straight	  strong	  front.	  
Compact	  in	  body.	  Good	  angulations	  in	  front,	  sufficient	  behind.	  Good	  tailset.	  Good	  coat.	  Free	  mover.	  
VAL	  ERI1	  
Black	  Boy	  Marin	  
10	  years	  &	  10	  months,	  black	  dog,	  good	  breed	  type.	  In	  excellent	  condition.	  Nice	  round	  head,	  a	  bit	  high	  
set	  rose	  ears,	  good	  eyes,	  nose	  &	  underjaw.	  Good	  front.	  Good	  angulation	  in	  front,	  sufficient	  in	  behind.	  
Compact	  in	  body.	  Good	  tailset.	  Nice	  coat.	  His	  movement	  tells	  his	  age.	  
VETvERI1	  ROP-‐vet	  
NARTUT:	  
Golden	  Jump	  Sally	  
POISSA	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  
1o	  months,	  needs	  time	  to	  develope.	  Good	  breed	  type,	  compact	  and	  square.	  Nice	  female	  head	  with	  good	  
ears,	  good	  scull.	  Clearly	  wrinkled	  on	  scull,	  good	  eyes,	  maximum	  nose	  wrinkle.	  Enough	  open	  nostrils,	  
good	  bite	  and	  underjaw,	  small	  mask.	  Good	  neck	  &	  front	  &	  bone.	  For	  this	  moment	  compact	  in	  body.	  
Good	  angulations	  in	  both	  ends.	  Well	  placed	  curl	  tail.	  Good	  fine	  coat.	  Movement	  (a	  little	  bit)	  full	  and	  joy.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  ROP	  
Pixietail’s	  Be	  Brave	  
13	  months,	  good	  breed	  type.	  Feminine	  black	  bitch.	  Nice	  round	  head,	  good	  scull	  and	  wrinkles,	  good	  
placed	  dropped	  ears,	  good	  round	  dark	  eyes.	  Well	  open	  nostrils,	  good	  bite,	  Good	  neck,	  straight	  front.	  
Good	  angulations	  in	  both	  ends.	  Compact	  in	  body.	  Well	  placed	  double	  curl	  tail.	  Excellent	  coat.	  Free	  
mover.	  
JUN	  ERI3	  
Pre	  D’amplex	  Madonna	  
1	  year,	  good	  breed	  type.	  Good	  head,	  nicely	  wrinkled.	  Good	  eyes,	  good	  open	  nostrils,	  good	  mask.	  A	  little	  
bit	  throughtly	  in	  the	  neck.	  Good	  front.	  Enough	  compact	  in	  body.	  Well	  angulated	  in	  both	  ends.	  A	  bit	  low	  
set	  tail.	  Movement	  hard	  to	  access,	  she	  needs	  ring	  training.	  
JUN	  EH4	  
Troppola	  Youre	  My	  Everything	  
Nice	  breed	  type,	  nice	  girl.	  Head	  could	  be	  stronger,	  good	  set	  ears,	  good	  wrinkle	  in	  scull,	  round	  dark	  
eyes,	  good	  bite,	  sufficient	  mask.	  Good	  neck.	  Straight	  front.	  Sufficient	  angulated	  in	  front,	  good	  behind.	  
Enough	  compact	  in	  body.	  Good	  tailset.	  Good	  coat.	  Good	  movement.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
POISSA	  
Kingpoint	  Food	  For	  Thought	  
POISSA	  



Puggens	  Golden	  Days	  
POISSA	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
23	  months,	  good	  breed	  type.	  Feminine	  with	  good	  round	  head.	  Good	  scull	  with	  clearly	  wrinkles,	  well	  set	  
ears,	  round	  dark	  eyes.	  Well	  opened	  nostrils,	  good	  bite	  &	  underjaw,	  nice	  mask.	  Good	  front.	  Well	  
angulations	  in	  both	  ends.	  Compact	  in	  body.	  Back	  could	  be	  stronger.	  Good	  tailset,	  double	  curl.	  Light	  
trace,	  good	  coat.	  Free	  mover.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Nice	  breed	  type,	  feminine,	  compact	  built.	  Good	  head,	  good	  scull,	  nicely	  wrinkled,	  good	  earset,	  dark	  
round	  eyes,	  good	  nose.	  Good	  bite	  &	  underjaw,	  good	  mask.	  Straight	  front,	  feet	  a	  bit	  east-‐west.	  Well	  
angulated	  both	  ends.	  Well	  ribbed	  up.	  Good	  tailset.	  Good	  coat	  with	  trace.	  Free	  mover.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Kingpoint	  Eat	  My	  Hat	  
2	  years,	  good	  breed	  type.	  A	  little	  bit	  overweight.	  Good	  head,	  good	  ears,	  eyes	  &	  noseplacement,	  good	  
bite.	  Good	  neck.Good	  set	  front,	  good	  mask.	  Well	  angulated	  both	  ends.	  Compact	  in	  body.	  High	  tailset.	  
Good	  coat	  &	  a	  good	  mover.	  
AVO	  ERI3	  
Roseelegia	  Cecily	  
POISSA	  
Sparvögas	  Limelight	  O’h	  Pug	  Line	  
POISSA	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
2	  years,	  good	  breed	  type.	  Good	  round	  head,	  good	  ears.	  Good	  scull	  &	  wrinkles,	  round	  dark	  eyes,	  good	  
nose	  placement.	  Good	  bite,	  underjaw	  &	  mask.	  A	  bit	  too	  wide	  in	  front.	  Carry	  too	  much	  weight	  today.	  
Good	  angulation	  in	  front,	  sufficient	  in	  behind.	  Good	  tailset.	  Movement	  in	  front	  a	  bit	  wide	  also	  behind.	  
AVO	  ERI4	  
Troppola	  Trikki	  Tikki	  Tavi	  
3	  years,	  good	  breed	  type,	  feminine.	  Nice	  round	  head	  with	  good	  earset,	  good	  scull	  with	  wrinkles.	  Dark	  
round	  eyes,	  good	  nose	  placement.	  Good	  bite,	  underjaw	  &	  mask.	  Good	  front.	  Nicely	  boned.	  Compact	  in	  
body.	  Well	  angulated	  both	  ends.	  A	  bit	  low	  set	  tail.	  Good	  coat.	  Free	  mover.	  Entuciastic	  female.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
3,5	  years,	  excellent	  breed	  type,	  feminine.	  Good	  round	  head	  with	  good	  scull	  &	  wrinkles.	  Well	  set	  ears,	  
round	  dark	  eyes,	  good	  nose	  placement,	  opened	  nostrils.	  Good	  bite	  ,	  underjaw	  &	  mask.	  Nice	  neck.	  Good	  
front	  with	  strong	  bone.	  Enough	  compact	  body.	  Well	  angulated	  in	  both	  ends.	  Good	  tailset.	  Good	  coat	  
with	  trace.	  Free	  mover.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  
Puggens	  Party-Girl	  
5	  years,	  excellent	  breed	  type,	  feminine.	  Good	  round	  head,	  scull	  with	  wrinkles,	  well	  set	  ears.	  Right	  ear	  
sometimes	  rose	  and	  the	  other	  dropped	  ear.	  Dark	  round	  eyes,	  good	  bite	  &	  underjaw	  and	  nose	  
placement,	  good	  mask.	  Good	  neck	  &	  front.	  Square	  and	  cobby	  built.	  Well	  angulated.	  Double	  curl	  in	  tail.	  
Good	  coat.	  A	  really	  free	  mover.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Vilway’s	  Nice-Looking	  
POISSA	  
	  



TURKU	  20.1.2013	  
tuom.	  Yvonne	  Cannon,	  Irlanti	  (juniorit	  +	  veteraanit)	  
	  
UROKSET:	  
Kingpoint	  	  When	  Doves	  Cry	  
Wonderful,	  super	  quality	  male.	  Great	  balance.	  Excellent	  topline.	  Good	  angulations.	  Excellent	  
expression	  and	  correct	  nose	  placement.	  Lovely	  square	  muzzle.	  Moves	  superbly.	  	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Oscularia’s	  Imperial	  Tyrant	  
Masculine	  headed	  dog.	  Wound	  prefer	  less	  roll	  over	  the	  nose.	  Square	  muzzle.	  Well	  balanced.	  Tense	  to	  
stand	  with	  right	  forefoot	  turned	  out.	  Moves	  well	  behind.	  Could	  do	  	  little	  more	  drive	  behind.	  Would	  like	  
a	  slightly	  better	  tailcarriage.	  
JUN	  ERI2	  
Black	  Boy	  Marin	  
Masculine	  headed	  dog.	  10	  years	  old	  male.	  Lovely	  and	  compact.	  Well	  ribbed	  with	  short	  lain.	  Good	  
topline.	  Moves	  very	  saundly	  coming	  and	  going.	  Moves	  well	  in	  profile.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
	  NARTUT:	  
Golden	  Jump	  Sally	  
Lovely	  feminine	  expression.	  Round	  head.	  Tense	  well	  on	  forelegs.	  Good	  topline.	  Well	  ribbed.	  Just	  
carrying	  a	  little	  too	  much	  weight	  for	  her	  age.	  Moves	  very	  well	  in	  profile	  coming	  and	  going.	  Very	  well	  
balanced.	  Well	  presented	  and	  handled.	  
JUN	  ERI2	  
Kingpoint	  Friend	  In	  Need	  
POISSA	  
Kingpoint	  Waka	  Waka	  
Feminine	  headed	  bitch.	  Lovely	  expression.	  Excellent	  balance.	  Good	  topline.	  Well	  ribbed.	  Good	  
angulations.	  Moves	  very	  well	  in	  profile	  coming	  and	  going.	  Well	  presented	  and	  handled.	  
	  JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  
Oscularia’s	  Street	  Lights	  
Feminine	  headed	  bitch.	  Would	  like	  little	  more	  roundness	  &	  windth	  to	  the	  head.	  Stands	  well	  on	  forelegs	  
when	  settled.	  Good	  topline.	  Well	  ribbed.	  Moves	  well	  behind	  and	  front.	  Is	  inclined	  to	  loose	  her	  topline	  
on	  the	  move.	  
JUN	  ERI3	  
Troppola	  Who	  Was	  That	  Lady	  
Pretty	  headed	  bitch.	  Would	  like	  more	  width	  in	  the	  muzzle.	  Well	  balanced.	  Would	  like	  a	  little	  more	  leg	  
and	  little	  more	  laid	  of	  shoulder.	  Good	  angulations.	  Moves	  soundly	  behind	  and	  in	  pro.	  Inclined	  to	  throw	  
left	  foreleg	  a	  little	  bit	  out.	  
JUN	  ERI4	  
	  
TURKU	  20.1.2013	  
tuom.	  Petter	  Fodstad,	  Norja	  (ei	  veteraanit	  eikä	  juniorit)	  
	  
UROKSET:	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
POISSA	  
Kingpoint	  Evil	  Twin	  
Masculine,	  strong	  dog.	  Nice	  expression.	  Good	  colouring.	  Nice	  neck	  and	  topline.	  Good	  bones.	  Well	  
angulated	  behind.	  Well	  bodied	  up	  for	  age.	  Nice	  tail.	  Moves	  very	  well.	  Good	  neck	  and	  front(?).	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Sprogu	  Bright	  Bruno	  
Masculine,	  round	  head.	  A	  bit	  too	  much	  of	  skin	  over	  nose.	  Good	  pigmentation.	  A	  bit	  heavy	  on	  shoulder.	  
A	  bit	  flat	  on	  front	  paws.	  Shown	  too	  fat.	  Needs	  more	  muscles	  in	  thighs.	  Good	  tail.	  Need	  more	  action	  
when	  moving.	  



NUO	  EH2	  
Acterhalen	  Hazelaar	  
7	  years	  old.	  Nice	  expression.	  Too	  much	  skin	  on	  the	  nose.	  Nice	  neck.	  Good	  topline.	  Well	  angulated	  
behind.	  Shoud	  have	  darker	  toe	  nails.	  Moves	  well.	  Nice	  coat	  in	  good	  condition.	  
AVO	  EH2	  
Aquatikus	  Averidge	  Joe	  
2,5	  years	  old.	  Strong	  masculine.	  Lovely	  head	  and	  expression.	  A	  bit	  short	  in	  neck.	  Strong	  topline.	  Good	  
bones.	  Nice	  tailset.	  A	  bit	  loose	  in	  elbow.	  Well	  angulated	  behind.	  Moves	  typically.	  Good	  coat	  and	  colour.	  
Shown	  in	  good	  condition.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Beamztar	  Amanti	  D’estate	  
4	  years.	  A	  true	  mover.	  Lovely	  masculine	  head.	  Good	  expression.	  Nice	  colouring.	  Sufficient	  neck.	  Well	  
bodied	  up.	  Good	  angulations	  behind.	  Good	  tail.	  A	  bit	  weak	  in	  left	  pastern.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  CACIB	  
Filosofias	  Lorenzo	  
Nice	  size.	  Nice	  expression.	  In	  good	  condition.	  Stands	  well	  on	  his	  feet.	  Well	  angulated	  in	  front.	  Super	  
tail.	  Would	  like	  better	  rear	  angulation.	  Good	  pigmentation.	  Moves	  very	  well.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Kingpoint	  Grab	  Bait	  
POISSA	  
NARTUT:	  
Alaunt	  Carlin	  Vraie	  Jolie	  Paix	  
20	  months.	  Feminine.	  A	  bit	  small	  in	  hed	  compared	  to	  body.	  Nice	  neck.	  A	  bit	  weak	  in	  topline.	  Sufficient	  
bone.	  A	  bit	  low	  set	  on	  tail.	  Well	  angulated	  behind.	  Needs	  more	  muscles.	  Shown	  a	  bit	  fat.	  
NUO	  EH4	  
Kingpoint	  Eat	  My	  Hat	  
Feminine.	  23	  months.	  A	  bit	  long	  underjaw.	  Nice	  expression.	  Good	  colouring.	  Stands	  well	  on	  her	  feet.	  
Good	  topline.	  Well	  angulated	  behind.	  Nice	  tail.	  Moves	  well.	  
NUO	  ERI3	  
Merenrannan	  Xantara	  
23	  months.	  Outgoing,	  lovely	  temperament.	  Feminin	  expression.	  A	  bit	  loose	  in	  front.	  Lovely	  neck	  and	  
topline.	  Well	  carried	  tail.	  Stands	  well	  on	  her	  feet.	  	  Nice	  low	  set	  on	  hocks.	  Still	  moving	  a	  bit	  like	  puppy.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Pugsies	  Summer	  Sunshine	  
POISSA	  
Saradane’s	  Absolutely	  Divine	  
21	  months.	  Would	  like	  rounder	  scull.	  Nice	  ears.	  Good	  pigmentation.	  Good	  front.	  Straight	  topline.	  
Falling	  off	  in	  croup,	  with	  low	  set	  on	  tail.	  Would	  like	  better	  angulation	  on	  hind	  legs.	  Shown	  a	  bit	  fat.	  
NUO	  EH	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Ultra	  feminin,	  16	  months.	  Lovely	  expression.	  Nice	  neck.	  Good	  bones.	  Strong	  topline.	  Well	  set	  on	  tail.	  
Good	  angulation	  behind.	  Stands	  well	  on	  her	  feet.	  Moves	  very	  well.	  Nice	  short	  coat.	  Very	  well	  shown.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  
Short	  coupled,	  two	  years	  old.	  Too	  much	  skin	  on	  foreface.	  Nice	  colouring	  and	  pigmentation.	  Well	  
angulated	  front	  and	  rear.	  Would	  like	  a	  better	  curl	  on	  tail.	  Stand	  well	  on	  her	  feet.	  Moves	  well.	  Would	  
like	  more	  muscles.	  
AVO	  ERI3	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
3	  years.	  Nice	  expression.	  Good	  coat	  and	  pigmentation.	  Well	  angulated	  in	  front	  but	  loose.	  Too	  long	  in	  
loin.	  Well	  angulated	  behind.	  Moves	  well	  on	  side,	  wide	  in	  front.	  
AVO	  EH	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  



2	  years	  old.	  Feminine.	  Would	  like	  stronger	  underjaw.	  A	  bit	  big	  ears.	  Stands	  well	  on	  her	  feet.	  Good	  bone.	  
Straight	  topline.	  Good	  tail.	  Well	  angulated	  behind.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  Needs	  muscling	  up.	  Moves	  well.	  
AVO	  EH4	  
Kingsize	  Fawn	  Brazilian	  Picanha	  
3	  years	  old.	  Lovely	  expression.	  Would	  like	  more	  neck.	  Good	  angulation	  in	  front.	  Cobby	  body.	  Well	  
angulated	  behind.	  Good	  pigmentation	  especially	  	  on	  feet(?).	  Moves	  well	  but	  could	  have	  more	  action.	  
Good	  rolling.	  Good	  coat.	  
AVO1	  SA	  PN3	  VA-‐CA	  
Merenrannan	  Viehkeä	  Vadelma	  
3	  years	  old.	  Feminine.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Nice	  neck.	  A	  bit	  straight	  in	  front	  with	  short	  
upperarm.	  Nice	  topline.	  Needs	  more	  body.	  Well	  angulated	  behind.	  Super	  tail.	  Moves	  well	  on	  side,	  loose	  
in	  front.	  Good	  coat	  and	  colour.	  
AVO	  ERI2	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
2,5	  years.	  Very	  feminine,	  attractive	  bitch.	  Lovely	  round	  head	  with	  good	  expression.	  Good	  lenght	  of	  
neck.	  Nice	  topline.	  Well	  bodied	  up.	  Super	  tail.	  Well	  angulated	  behind.	  Moves	  very	  well.	  Nice	  coat	  and	  
pigmentation.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Puggens	  Party-Girl	  
Attractive	  bitch	  with	  lovely	  expression.	  Good	  front.	  A	  bit	  weak	  in	  pasterns.	  Strong	  topline	  standing.	  A	  
bit	  dippy	  when	  moving.	  Well	  curled	  tail.	  Lovely	  angulations	  behind.	  Moves	  very	  well.	  Excellent	  coat	  
and	  colour.	  	  
VAL	  ERI2	  SA	  
Sasquehanna	  For	  Me	  
3	  years	  old.	  Ultra	  feminine.	  Would	  like	  a	  stronger	  muzzle	  and	  more	  pigmentation	  on	  mask.	  Nice	  neck	  
and	  front.	  Strong	  topline.	  Super	  tail.	  Well	  angulated	  behind.	  Stands	  and	  moves	  nicelly.	  Good	  coat.	  
Should	  have	  darker	  toe	  nails.	  
VAL	  ERI3	  SA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
POISSA	  
Pugsies	  Ophelia	  
Strong	  bitch,	  4	  years.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Sufficient	  neck.	  Good	  front.	  Well	  bodied	  up.	  Stands	  
well	  on	  her	  feet.	  Moves	  typically.	  Good	  colour	  and	  pigmentation.	  
VAL	  ERI4	  
	  



TURKU	  20.-21.10.2012	  
tuom.	  Erin	  Brown	  (urokset)	  
	  
UROKSET:	  
Chubby	  Cheeks	  News	  Maker	  
Young	  dog	  with	  pleasing	  head.	  Good	  underjaw.	  Good	  topline.	  Wellangulated	  in	  front.	  Would	  prefer	  
more	  angulation	  behind,	  with	  slightly	  leggy	  lacks	  muscle,	  does	  not	  more	  so	  cleanly.	  
JUN	  EH	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
Good	  square	  head,	  short	  legs.	  Good	  angulation	  front	  and	  behind.	  Moves	  very	  well.	  
JUN	  ERI3	  SA	  
Millimarin	  Komia	  Kulkuri	  
Pleasing	  expression.	  Square	  head,	  short	  neck.	  Excellent	  front	  angulation.	  Good	  boning.	  Would	  like	  little	  
more	  angulation	  behind.	  He	  is	  well	  muscled,	  moves	  cleanly.	  
JUN	  ERI4	  SA	  
Sprogu	  Bright	  Bruno	  
Square	  head.	  Would	  like	  little	  more	  wrinkling.	  Low	  set	  ears.	  Short	  neck	  in	  to	  wellangulated	  shoulders.	  
Excellent	  topline.	  Wellangulated	  behind,	  good	  square	  body.	  Excellent	  mover.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Troppola	  Winter	  Light	  
Excellent	  square	  head,	  correct	  ears,	  good	  wrinkling.	  Short	  neck	  flows	  in	  to	  wellplaced	  shoulders.	  Good	  
square	  body,	  good	  topline.	  Would	  like	  little	  more	  angulation	  behind	  and	  more	  muscle	  type(?).	  Moves	  
extremely	  well.	  
JUN	  ERI1	  SA	  VA-‐SERT	  
Troppola	  X	  From	  Outer	  Space	  
Square	  head.	  He	  is	  slightly	  large.	  Good	  short	  neck	  in	  to	  well	  layed	  shoulders.	  Topiline	  not	  quite	  level.	  
Reasonable	  angulation	  behind.	  Needs	  muscle	  bone.	  Does	  not	  move	  cleanly	  today.	  
JUN	  EH	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Pleasing	  expression.	  Square	  head.	  Would	  pferer	  ears	  slightly	  smaller.	  Excellent	  short	  neck	  in	  to	  
wellplaced	  shoulders.	  Good	  square	  outline.	  Excellent	  hindquarters,	  tracing	  defind.	  Moves	  extreamly	  
well.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  SERT	  
Blackbrilliant	  
POISSA	  
Bombastic	  Fast	  In	  Formula	  
Pretty	  square	  head,	  good	  wrinkling.	  Short	  neck.	  Well	  angulated	  front	  and	  behind.	  Square	  outline.	  Black	  
colour	  is	  not	  deep	  enough,	  lachs	  muscle	  tone.	  Good	  front	  angulation	  and	  back,	  does	  not	  more	  so	  
cleanly.	  
AVO	  ERI2	  
Blå	  Mandag’s	  Go	  For	  Gold	  Gunvald	  
Good	  square	  head.	  Woud	  prefer	  little	  more	  wrinkle.	  Good	  ears.	  Short	  neck	  in	  to	  wellangulated	  
shoulders.	  Good	  square	  body.	  Would	  like	  little	  more	  angulation	  hindquarters,	  lachs	  muscle	  tone.	  
Moves	  cleanly.	  
AVO	  ERI1	  
Strandsmedjans	  Valentino	  
Pleasing	  headshape	  and	  expression,	  correct	  neck	  length.	  Would	  prefer	  little	  more	  front	  angulation.	  
Excellent	  square	  body.	  Wellangulated	  behind	  and	  well	  muscled.	  Good	  movement.	  
VAL	  ERI	  
Wanja	  Marin	  	  
POISSA	  
	  
Beamztar	  Amanti	  D’estate	  



Excellent	  head.	  Good	  wrinkles,	  correct	  ears.	  Short	  neck	  in	  to	  extremely	  wellplaced	  soulders.	  Square	  
body.	  Wellangulated	  behind,	  lachs	  muscle	  tone.	  Moves	  extremely	  well.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CA	  
Oscularia’s	  Heavy	  Metal	  King	  
Pleasing	  head.	  Masking	  not	  as	  deep	  in	  colour.	  Excellent	  topline.	  Good	  neck,	  well	  layed	  in	  shoulders.	  
Wellangulated	  behind	  with	  some	  muscle	  tone.	  Moves	  reasonable	  well.	  
VAL	  ERI3	  SA	  PU-‐4	  
Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Square	  head,	  wellwrinkled.	  Good	  ears.	  Neck	  flows	  in	  to	  wellplaced	  shoulders.	  Good	  body	  proportions	  
and	  topline.	  Wellangulated	  behind	  and	  moves	  very	  well.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  CACIB	  VSP	  
Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  
Pleasing	  head	  with	  good	  wrinkles.	  Would	  prefer	  masking	  being	  little	  deeper.	  Short	  neck	  in	  to	  
wellplaced	  shoulders.	  Topline	  not	  level.	  Reasonable	  angulation	  behind	  and	  adequate	  muscle.	  Moves	  
well.	  
VAL	  ERI4	  
Black	  Boy	  Marin	  
Elderly	  black	  pug.	  Good	  ears	  and	  eyes.	  Lacks	  wrinkle.	  Good	  angulation	  front	  and	  back.	  Good	  topline.	  
Good	  muscle	  tone.	  
VET	  EH1	  
	  



TORNIO	  21.7.2013	  
tuom.	  Mona	  Selbach,	  Norja	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Ziggy’s	  Son	  Of	  A	  Gun	  
Good	  size	  &	  type	  for	  age.	  Very	  good	  proportions,	  nice	  expression.	  Good	  mouth.	  Sufficient	  neck.	  Well	  
angulated.	  Good	  topline	  &	  body.	  Well	  set	  tail.	  Moves	  well.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Cuty	  Pie’s	  Dolce	  &	  Cabbana	  
Very	  good	  balance.	  Well	  developed	  head,	  good	  details.	  Well	  set	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Sufficient	  
angulations.	  Well	  set	  tail.	  Moves	  well.	  Good	  coat	  and	  colour.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Lowrider’s	  Denver	  Harley	  Dude	  
Masculin,	  well	  developed	  head,	  nice	  expression.	  Sufficient	  neck	  &	  topline.	  Good	  body.	  Well	  set	  tail.	  
Sufficient	  angulations.	  Needs	  some	  more	  ringtraining.	  
JUN	  ERI2	  
Cuty	  Pies	  Crazy	  Cåre	  
Nice	  balance,	  well	  developed	  head.	  Nostrils	  could	  be	  more	  open.	  Good	  ears.	  Sufficient	  topline.	  Well	  
boned.	  Sufficient	  angulation.	  Could	  have	  a	  little	  better	  tail	  carrying.	  Needs	  a	  bit	  self	  confidence	  in	  ring.	  
Moves	  ok.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
NUO	  ERI3	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Excellent	  type.	  Very	  good	  proportions.	  Well	  developed	  head	  with	  nice	  expression.	  Well	  placed	  ears.	  
Sufficient	  neck	  &	  topline.	  Well	  set	  tail.	  Lovely	  boned	  &	  well	  bodied.	  Good	  coat	  &	  colour.	  Moves	  well.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  
Nastanakin	  Poalla	  
Well	  sized,	  nice	  expression.	  Nostrils	  should	  be	  more	  open.	  Well	  set	  ears.	  Could	  have	  a	  bit	  more	  neck.	  
Ok	  topline	  &	  body.	  Needs	  to	  improve	  in	  moment.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
NUO	  EH4	  
Redvilla’s	  Unforgettable	  Teddy	  Bear	  
Very	  good	  type.	  Good	  proportions.	  Well	  developed	  head.	  Nice	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tail.	  Well	  
developed	  body	  &	  angulations.	  Moves	  little	  loose	  in	  front,	  well	  behind.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Nastanakin	  Leaifa	  
Masculin,	  good	  proportions.	  Well	  developed	  head.	  Could	  have	  a	  bit	  more	  neck.	  Good	  topline.	  Well	  set	  
tail.	  Sufficient	  body.	  Moves	  well	  behind,	  a	  bit	  waving	  in	  front.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  EH4	  	  
Nordanvindens	  Ernst	  Einarsson	  
Masculin,	  well	  developed	  head.	  Sufficient	  neck.	  Good	  topline	  Well	  placed	  tail.	  Moves	  ok.	  In	  back	  coat	  
colour	  could	  be	  cleaner.	  
AVO	  ERI2	  
Semlans	  Carl-Axel	  
Masculin,	  very	  good	  wrinkles	  in	  head.	  Well	  placed	  ears.	  Sufficient	  neck	  &	  body.	  Well	  set	  tail.	  Moves	  ok.	  
Coat	  colour	  could	  be	  cleaner.	  
AVO	  ERI3	  
Tale’s	  Of	  Fantasy	  Birk	  Borkason	  
Happy	  fellow,	  underjaw	  could	  be	  stronger.	  Well	  set	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tail.	  Well	  developed	  
forechest	  &	  body.	  Good	  bones.	  Moves	  very	  well.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  
Flash	  Of	  Joy	  Rikardo	  Flakce	  
Masculin,	  nice	  eyes	  &	  proportions.	  Well	  developed	  head.	  Well	  placed	  ears.	  Sufficient	  neck.	  Good	  topline	  
&	  tail.	  Well	  developed	  front	  &	  body.	  Sufficient	  angulations.	  Could	  move	  with	  more	  drive.	  Coat	  colour	  
could	  be	  cleaner.	  



VAL	  ERI2	  SA	  
Tangetoppen’s	  Chubby	  Hubby	  
Good	  size	  &	  type.	  Very	  good	  balance.	  Excellent	  head	  &	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tail.	  Well	  
developed	  forechest	  &	  body,	  sufficient	  bone.	  Excellent	  mover.	  Excellent	  coat	  &	  colour.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT→FI	  MVA	  CACIB	  ROP	  
NARTUT:	  
Jou-Haun	  Runa	  
Feminin,	  head	  is	  a	  bit	  small.	  Little	  problem	  in	  left	  eye.	  Could	  have	  a	  bit	  more	  neck.	  Good	  topline	  &	  
forechest	  &	  body.	  Moves	  ok.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
JUN	  EH4	  
Millimarin	  Muru-Manteli	  
Good	  proportions	  in	  body.	  Head	  is	  a	  bit	  too	  small.	  Nice	  eyes.	  Well	  set	  ears.	  Little	  short	  in	  neck.	  Topline	  
could	  be	  firmer,	  faults	  in	  shoulders.	  Tailset	  a	  little	  low.	  Good	  body.	  Moves	  well	  behind,	  loose	  in	  front.	  
Good	  coat	  &	  colour.	  
JUN	  EH3	  
Nastanakin	  Ristiinna	  
Nice	  balance	  but	  too	  fat	  in	  body	  today.	  Feminin	  head,	  sufficient	  neck.	  Good	  topline	  &	  forebrest.	  
Sufficient	  bone.	  Well	  set	  tail.	  In	  movements	  shows	  that	  she	  is	  too	  heavy.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
JUN	  EH	  
Troppola	  You	  Light	  Me	  Up	  
Feminin,	  nice	  size	  &	  balance.	  Feminin	  expression.	  Neck	  should	  be	  slightly	  longer.	  Good	  topline	  &	  body.	  
Good	  coat	  &	  colour.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Troppola	  You	  Only	  Live	  Once	  
Feminin,	  nice	  size.	  Nostrils	  should	  be	  more	  open.	  Well	  placed	  ears.	  Sufficient	  body	  &	  forebrest	  &	  
topline.	  Moves	  a	  bit	  irratic.	  
JUN	  ERI2	  
Blomlane’s	  Queen	  Of	  Paris	  
Feminin,	  nice	  size.	  Well	  developed	  head.	  Nice	  ears.	  Could	  use	  hers	  neck	  to	  more	  advantage	  while	  
moving.	  Good	  topline.	  Sufficient	  body	  &	  forebrest.	  Well	  placed	  tail.	  Moves	  a	  little	  out	  in	  elbows,	  
otherwise	  ok.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
NUO	  EH4	  
Redvilla’s	  Tameless	  Dancing	  Duffy	  
Excellent	  type,	  very	  feminin.	  Excellent	  expression.	  Well	  set	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Well	  set	  tail.	  
Good	  forebrest	  &	  body.	  Moves	  very	  well.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Swann	  
Well	  balanced,	  nice	  expression.	  Well	  set	  ears.	  Sufficient	  neck	  &	  topline	  &	  body.	  Well	  set	  tail.	  Sufficient	  
front	  &	  angulations.	  Moves	  ok	  behind,	  loose	  in	  front.	  Ok	  coat	  &	  colour.	  
NUO	  ERI2	  
Troppola	  What	  A	  Woman	  
Nice	  size	  &	  expression.	  Well	  set	  ears.	  Sufficient	  neck	  &	  topline.	  Well	  set	  tail.	  A	  bit	  heavy	  in	  body.	  Good	  
forebrest.	  Moves	  ok.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
NUO	  ERI3	  
Nastanakin	  Helga	  
Feminin,	  nice	  proportions	  &	  expression	  &	  ears.	  Sufficient	  topline	  &	  neck.	  Tail	  a	  bit	  open.	  A	  bit	  heavy	  in	  
body.	  Needs	  to	  show	  her	  movements	  better.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  EH	  
Nastanakin	  Hilda	  
Good	  size.	  Well	  developed	  head,	  nostrils	  could	  be	  more	  open.	  Little	  loose	  skin.	  Too	  much	  skin	  in	  down	  
of	  neck.	  Topline	  could	  be	  firmer.	  Tail	  carriage	  ok.	  Nice	  forebrest.	  A	  bit	  too	  heavy	  in	  body.	  Needs	  to	  
show	  her	  movements	  better.	  
AVO	  EH	  
Nastanakin	  Iidda	  



Feminin,	  good	  proportions.	  Nice	  expression.	  Sufficient	  neck.	  Good	  topline.	  Tail	  a	  bit	  loose.	  Good	  
forebrest.	  Moves	  a	  bit	  loose	  in	  elbows,	  ok	  behind.	  Very	  good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  EH4	  
Nastanakin	  Nanna	  
Nice	  size	  &	  proportions	  &	  expression.	  Sufficient	  neck.	  Topline	  could	  be	  firmer.	  A	  bit	  heavy	  in	  body.	  Tail	  
set	  ok.	  Little	  loose	  in	  elbows.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  EH3	  
Nastanakin	  Oaja	  
POISSA	  
Nordanvindens	  Inez	  Beatadotter	  
Nice	  shape	  &	  type	  &	  expression.	  Well	  set	  ears.	  Good	  topline	  &	  body.	  Well	  set	  tail.	  Sufficient	  forebrest.	  
Moves	  ok.	  Good	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  ERI2	  
Tale’s	  Of	  Fantasy	  Anastasia	  
Nice	  sixe,	  good	  proportions.	  Lack	  of	  wrinkles	  in	  head.	  Well	  set	  ears.	  Sufficient	  neck	  &	  topline	  &	  body.	  
Well	  set	  tail.	  Good	  colour	  but	  coat	  too	  soft.	  
AVO	  EH	  
Vinddragets	  Flörtinga	  Felicia	  
Well	  proportioned	  bitch,	  nice	  expression.	  Well	  set	  ears.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tail.	  Sufficient	  forebrest	  
&	  angulations.	  Moves	  well.	  Nice	  coat	  &	  colour.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐SERT	  VA-‐CA	  
Jou-Haun	  Justina	  
Feminin,	  nice	  proportions.	  Nostrils	  should	  be	  more	  open.	  Sufficient	  neck	  &	  topline.	  Well	  placed	  tail.	  
Don’t	  want	  to	  move	  today.	  Sufficient	  bone.	  
VAL	  ERI2	  
Jou-Haun	  Serafina	  
Very	  good	  type,	  nice	  expression.	  Very	  feminin.	  Well	  placed	  ears.	  Good	  topline	  &	  tail.	  Sufficient	  
forebrest	  6	  body.	  Moves	  well.	  Very	  good	  coat	  &	  colour.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  
Nastanakin	  Kariinna	  
POISSA	  
Jou-Haun	  Viivi	  
10	  years,	  well	  kept	  veteran.	  Good	  proportions.	  Feminin	  head.	  Well	  set	  ears.	  Good	  topline	  &	  tail.	  
Sufficient	  body.	  Slightly	  laim	  one	  back	  leg,	  otherwise	  ok.	  
VET	  ERI2	  
Nappilan	  Q-Rankukka	  
Almost	  13	  years.	  Well	  kept	  for	  age.	  Nice	  expression.	  Well	  set	  ears.	  Could	  have	  a	  bit	  more	  neck.	  Good	  
topline	  &	  tail.	  Moves	  very	  well	  for	  age.	  Good	  coat	  &	  colour	  for	  age.	  
VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  
KASVATTAJALUOKKA	  
Jou-Haun	  
3	  different	  compination,	  all	  bitches.	  Typical	  specimens	  for	  breed	  with	  good	  details.	  My	  compliments	  to	  
the	  breeder.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



TERVAKOSKI	  KV	  24.8.2013	  
tuom.	  Tapio	  Eerola	  
	  
PENTULUOKKA,	  UROKSET:	  
Metsämansikan	  Dino	  Dan	  
Lupaava	  tyyppi,	  ikään	  sopiva	  pään	  vahvuus.	  Oikea	  korva	  melko	  kevyt.	  Silmät	  +	  purenta	  ok.	  Sopiva	  
rintakehän	  vahvuus.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Häntä	  voisi	  kiertyä	  vielä	  selvemmin	  selän	  päälle.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐pentu	  
UROKSET:	  
Flash	  Of	  Joy	  Nikon	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvä	  pää	  ja	  korvat,	  hieman	  pienet	  silmät.	  Sierainten	  aukot	  voisivat	  olla	  
väljemmät.	  Kuuluva	  hengitys.	  Voimakas	  rintakehä.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvä	  etuosa.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  
Liikkuu	  hyvin.	  
JUN	  ERI1	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
1,5v,	  erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  silmät.	  Hyvät	  pienet	  korvat.	  Purenta	  ok.	  Erinomainen	  runko	  ja	  
kulmaukset.	  	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  SERT	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
Aavistuksen	  pitkälinjainen	  uros.	  Voimakas	  pää,	  hyvät	  silmät	  ja	  korvat,	  pienehkö	  kirsu	  ja	  kapeat	  
sierainaukot.	  Voimakas	  runko.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
NUO	  EH3	  
Roseclan’s	  Karelian	  Chili	  
Hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  kallo,	  hieman	  ylöspäinkääntyvä	  kirsu.	  Hieman	  kookkaat	  korvet,	  silmät	  ok.	  Sopiva	  
rintakehän	  vahvuus.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Häntä	  voisi	  kiertyä	  selvemmin	  selän	  päälle.	  Askelpituus	  hyvä.	  
NUO	  ERI2	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Vajaa	  3v,	  kookas	  ja	  roteva.	  Voimakas	  pää,	  hyvät	  silmät	  ja	  korvat,	  kapeat	  sieraimet.	  Nenävekki	  tulee	  
kirsun	  päälle.	  Purenta	  ok.	  Hyvät	  kulmaukset	  edessä,	  ylikulmautunut	  takaa.	  Melko	  hyvä	  häntä.	  Ryppyjä	  
myös	  rungossa.	  Voimakas	  liike,	  pitkät	  askeleet.	  
AVO	  EH2	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
4v,	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  pää,	  korvat	  +	  silmät.	  Nenävekki	  tulee	  hieman	  kirsun	  päälle.	  Purenta	  ok.	  
Voimakas	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hännässä	  yksi	  kierre.	  Liikkuu	  hyvin.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  VA-‐SERT	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvä	  pää,	  kauniit	  silmät.	  Hyvä	  lievä	  alapurenta.	  Hieman	  kookkaat	  korvat.	  
Voimakas	  runko.	  Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hengitys	  kuultavissa.	  Löysästi	  kiertyvä	  häntä.	  Vetävät	  
liikkeet.	  
VAL	  ERI3	  SA	  
Oscularia’s	  Heavy	  Metal	  King	  
Hyvä	  tyyppi,	  hyvä	  kallo,	  silmät	  +	  korvat.	  Hieman	  kevyt	  kuono.	  Voimakas	  runko.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Melko	  jäykät	  liikkeet.	  
VAL	  EH4	  
Bugemon	  Flawless	  Dream	  
4v,	  erinomainen	  tyyppi.	  Komea	  pää,	  hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Oikea	  purenta.	  Voimakas	  runko.	  
Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  häntä.	  Rototyypilliset	  liikkeet,	  hyvä	  askelpituus.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  CACIB	  VSP	  
Wilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  
4v,	  erinomainen	  tyyppi.	  Komea	  pää,	  hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Oikea	  purenta.	  Voimakas	  runko.	  
Erinomaiset	  kulmaukset.	  Selvät	  rypyt	  rungossakin.	  Liikkuu	  hyvin,	  erinomainen.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CA	  
Jitterpug	  Black	  Bebop	  



POISSA	  
NARTUT:	  
Metsämansikan	  Cecilia	  
11kk,	  vielä	  kevyt	  kokonaisuus.	  Pienehkö	  pää,	  hyvät	  silmät	  ja	  korvat.	  Pieni	  kirsu,	  oikea	  purenta.	  Runko	  
ja	  raajat	  vielä	  kevyehköt.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Epävakaat	  etuliikkeet,	  askelpituus	  hyvä.	  
JUN	  EH4	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
13kk,	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  kallo	  ja	  silmät.	  Hieman	  kookkaat	  korvat	  ja	  kevyehkö	  kuono.	  Oikea	  purenta.	  
Voimakas	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Askelpituus	  hyvä.	  
JUN	  ERI2	  
Troppola	  Zweet	  As	  Sugar	  
12kk,	  erittäin	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  silmät,	  kookkaat	  korvat.	  Oikea	  purenta.	  Voimakas	  runko.	  
Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  häntä.	  Pitkät	  askeleet.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  VA-‐SERT	  
Xeriex’s	  Treasurei	  In	  Your	  Lap	  
15kk,	  vielä	  hieman	  korkearaajaisen	  vaikutelman	  antava.	  Hyvä	  pää	  ja	  silmät,	  hieman	  kookkaat	  korvat.	  
Oikea	  purenta.	  Sopiva	  rintakehän	  vahvuus.	  Erinomaisesti	  kulmautunut	  edestä,	  ylikulmautunut	  takaa.	  
Melko	  hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  pitkin	  askelin.	  
JUN	  ERI3	  
Merenrannan	  Zuvituuli	  
POISSA	  
Wilway’s	  	  What’s	  New	  Pussycat	  
15kk,	  erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  kallo	  ja	  silmät.	  Hieman	  kookkaat	  korvat,	  pienehkö	  kirsu.	  Vahva	  runko.	  
Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  häntä.	  Rodunomaiset	  hyvät	  liikkeet.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  VA-‐CA	  
Kingpoint	  Dressed	  To	  The	  Nines	  
2,5v,	  hyvä	  pää,	  silmät	  ja	  korvat.	  Oikea	  purenta.	  Voimakas	  runko,	  pystyt	  lavat	  ja	  lyhyt	  kaula.	  Hyvä	  
takaosa	  ja	  häntä.	  Rodunomainen	  hyvä	  liikunta.	  
AVO	  ERI1	  
Merenrannan	  Xantara	  
POISSA	  
Metsämansikan	  Avatar	  
Vajaa	  3v,	  kevyt	  narttu.	  Pieni	  pää,	  hyvät	  silmät,	  ruusukorvat.	  Oikea	  purenta.	  Kevyt	  kuono.	  Kevyehkö	  
lyhyt	  rintakehä.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Kevyt	  liike,	  askelpituus	  hyvä.	  
AVO	  EH2	  
Pugemon	  Hyacint	  Bucket	  
Hyvä	  tyyppi,	  hyvä	  kallo,	  mantelin	  muotoiset	  silmät,	  pienet	  korvat.	  Oikea	  purenta.	  Kuuluva	  hengitys.	  
Voimakas	  rintakehä.	  Hyvät	  kulmaukset,	  niukat	  takana.	  Löysästi	  kiertyvä	  häntä.	  Lyhyet	  askeleet	  ja	  
jäykät	  liikkeet.	  
AVO	  H	  
Jou-Haun	  Sarah	  Jessica	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvä	  pää,	  suuret	  ja	  hieman	  ulkonevat	  silmät,	  kevytasentoiset	  korvat.	  Oikea	  
purenta.	  Vahva	  runko.	  Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  edestä,	  hieman	  liioitellusti	  takaa.	  Liikkuu	  hyvin.	  
VAL	  ERI2	  
Wilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
3v,	  erinomainen	  tyyppi.	  Komea	  pää,	  hyvät	  silmät.	  Oikea	  purenta.	  Korvat	  ok.	  Voimakas	  runko.	  
Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  häntä.	  Rodunomaiset	  tehokkaat	  liikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  CACIB	  ROP	  
Wilway’s	  Nice-Looking	  
Vajaa	  9v,	  moitteeton	  tyyppi.	  Hyvä	  pää,	  silmät	  +	  korvat.	  Voimakas	  alapurenta	  ja	  kirsu	  kääntyy	  
aavistuksen	  ylöspäin.	  Voimakas	  rintakehä.	  Voimakkaat	  kulmaukset.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
VET	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  ROP-‐vet	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Vilway’s	  



Erittäin	  tasainen	  ryhmä.	  Komeat	  päät,	  hyvät	  ilmeet.	  Voimakkaat	  rungot.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  liikkeet.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



TERVAKOSKI	  25.8.2012	  
tuom.	  Jari	  Laakso	  
	  
UROKSET:	  
Chubby	  Cheeks	  News	  Maker	  
11kk,	  erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  junioriuros,	  jolla	  ihanat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  raajaluusto.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Aavistuksen	  lyhyt	  rintalasta.	  Lupaava	  etuosa.	  Erinomainen	  häntä.	  Lupaava	  
liioittelematon	  pää,	  joka	  vielä	  kuivuu	  sisuksen	  kasvaessa.	  Hyvät	  korvat,	  silmät,	  purenta.	  Kaunis	  
täyteläinen	  kuono-‐osa.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Rakastaa	  esiintymistä.	  Syvä	  musta	  väritys.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐3	  SERT	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
19kk,	  riittävän	  lyhyt,	  hyväntyyppinen	  uros,	  jolla	  hyvä	  raajaluusto.	  Riittävät,	  mutta	  tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Etuosa	  saa	  täyttyä.	  Riittävän	  korkea	  hännänkiinnitys.	  Vielä	  aavistuksen	  pehmeä	  ylälinja.	  
Lupaava	  pää.	  Kauniisti	  kannetut	  joskin	  suurehkot	  korvat.	  Kaunis	  suu.	  Erinomaiset	  silmät.	  Riittävän	  
vapaa	  hengitys.	  Liikkeessä	  vielä	  hiukan	  pehmeyttä.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Sinimetsän	  Pikku-Paavo	  
2v,	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet	  omaava	  nuori	  uros,	  jolla	  erinomainen	  rungon	  tilavuus.	  Etuosa	  saisi	  olla	  
täyteläisempi.	  Kaunis	  häntä.	  Riittävät	  etukulmaukset.	  Hyvä	  kallo.	  Kauniit	  eriparikorvat.	  Hyvät	  silmät.	  
Erinomainen	  maski.	  Alaleuka	  saisi	  olla	  selvästi	  voimakkaampi.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐4	  VA-‐SERT	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
2v,	  hyvä	  rungon	  pituus	  ja	  raajaluusto,	  mutta	  tilavuus	  vielä	  turhan	  vajaa.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  
häntä.	  Tänään	  pehmeähkö	  karvapeite.	  Liioittelematon	  pää.	  Kauniit	  silmät.	  Riittävän	  voimakas	  
alaleuka.	  Terveet,	  mutta	  aavistuksen	  kapeat	  liikkeet.	  
AVO	  ERI2	  
Kingpoint	  Crab	  Bait	  
Vajaa	  3	  vuotias,	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  uros,	  jolla	  hyvä	  raajaluusto.	  Kaunis	  täyteläinen	  etuosa.	  
Valitettavasti	  takaosa	  ei	  samaa	  tasoa.	  Kaunis	  voimakas	  pää,	  hyvät	  silmät.	  Suurehkot	  korvat.	  Turhan	  
voimakas	  kuonopoimu.	  Hyvä	  alaleuka.	  Erinomaiset	  etuliikkeet.	  Liioitellut	  takaliikkeet.	  Voitaisiin	  
esittää	  kuivemmassa	  kunnossa.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CA	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
3v,	  erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  uros,	  joka	  tänään	  turhan	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvä	  raajaluusto.	  
Täyteläinen	  etuosa.	  Kaunis	  häntä.	  Aavistuksen	  pehmeyttä	  ylälinjassa.	  Kaunis	  pää,	  joskin	  hiukan	  
liioiteltu	  kuonopoimu.	  Erinomaiset	  silmät.	  Hyvä	  suu.	  Kauniit	  takaliikkeet.	  Riittävän	  leveät	  etuliikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  CACIB	  VSP	  
NARTUT:	  
Bozo	  Gang’s	  Kaikilla	  Mausteilla	  
15kk,	  erinomaiset	  liikkeet	  omaava	  juniorinarttu,	  jolla	  ihana	  etuosa.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  
Riittävän	  korkea	  hännänkiinnitys.	  Kaunis	  ylälinja.	  Kaunis	  pää,	  joskin	  elefantin	  korvat	  ja	  liioiteltu	  
kuonopoimu.	  Erinomainen	  alaleuka.	  Ihana	  maski.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  
19kk,	  erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  nuori	  narttu,	  jolla	  erinomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvät	  taka-‐	  
riittävät	  etukulmaukset.	  Lupaava	  eturinta.	  Riittävän	  tiukka	  häntä.	  Kaunis	  pää,	  jota	  pilaa	  liian	  suuri	  
kuonopoimu.	  Erinomainen	  alaleuka.	  Hyvät	  silmät.	  
NUO	  ERI3	  SA	  
Darikar	  Veni	  Vidi	  Vici	  
16kk,	  erinomaisen	  rungon	  omaava	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvä	  raajaluusto.	  Lupaava	  etuosa.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Kaunis	  häntä.	  Yksinkertainen	  pää.	  Suurehkot	  korvat,	  joissa	  voisi	  olla	  parempi	  väritys.	  
Loistava	  alaleuka.	  Kauniit	  tasapainoiset	  liikkeet.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Kingpoint	  Dressed	  To	  the	  Nines	  



20kk,	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  nuori	  narttu,	  joka	  tänään	  turhan	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvä	  raajaluusto.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Erinomainen	  etuosa.	  Hyvä	  häntä.	  Kaunis	  pää	  joskin	  suurehkot	  korvat.	  
Erinomaiset	  silmät	  ja	  suu.	  Hengitys	  voisi	  olla	  vapaampi.	  Kauniit	  tasapainoiset	  liikkeet.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  VA-‐CA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
2v,	  ei	  laiha	  eikä	  lihava.	  Jäntevä	  tasapainoinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  rungon	  tilavuus.	  Kaunis	  häntä.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Ihana	  etuosa.	  Ilmeikäs	  liioittelematon	  pää,	  joskin	  suuret	  korvat.	  Hyvä	  suu.	  
Kauniit	  tasapainoiset	  rodunomaiset	  liikkeet.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  CACIB	  ROP	  
Vilway’s	  Hypnotic	  Poison	  
10,5	  vuotias,	  ihana	  veteraani,	  jolla	  erinomaiset	  silmät,	  paljon	  hampaita,	  vielä	  varsin	  musta.	  Pitkää	  ikää	  
toivottaen!	  tuomari	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
	  



SEINÄJOKI	  28.10.2012	  
tuom.	  Terje	  Lindström,	  Norja	  (pennut)	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Sese-On	  Kiva-Kaveri	  
POISSA	  
	  
	  
SEINÄJOKI	  28.10.2012	  
tuom.	  Hans	  V	  D	  Berg,	  Alankomaat	  (ei	  pennut)	  
	  
UROKSET:	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
1	  year,	  very	  nice.	  I	  like	  her	  a	  lot.	  Compact,	  excellent	  bone	  &	  substance.	  I	  like	  his	  head.	  Deep	  muzzle,	  
round	  eyes,	  very	  nice	  expression.	  Good	  nose	  placement,	  excellent	  ear	  carriage,	  very	  nice	  pigmentation.	  
Good	  front,	  excellent	  front.	  Good	  tailset,	  nice	  curly.	  Excellent	  movement.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  ROP	  
Kriikkligan’s	  Giorgio	  Armani	  
Very	  good	  type.	  Too	  much	  wrinkles	  in	  skull,	  dark	  eyes.	  Needs	  time	  to	  get	  stronger	  front.	  Good	  
hindquarter.	  Good	  body	  for	  age.	  Colour	  could	  be	  better.	  On	  move	  needs	  stronger	  hocks.	  
JUN	  H	  
Pug-Iitin	  Formula	  
Excellent	  type,	  compact,	  good	  substance.	  Needs	  stronger	  muzzle.	  Nice	  round	  eyes,	  good	  earcarriage,	  
good	  nose	  placement.	  Needs	  time	  to	  get	  stronger	  front.	  Excellent	  tailset.	  Stronger	  lewel	  topline.	  Good	  
mover.	  
JUN	  ERI3	  
Troppola	  Winter	  Light	  
11	  months,	  excellent	  size	  &	  bone	  &	  substance.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Very	  nice	  eyes.	  Good	  earset.	  Deep	  
underjaw.	  Good	  pigmentation.	  Good	  front	  &	  rear,	  could	  be	  slightly	  shorter	  back.	  Good	  tailset.	  Excellent	  
temperament.	  Very	  nice	  mover.	  
JUN	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Excellent	  type,	  very	  nice	  bone	  &	  substance.	  Nice	  round	  dark	  eyes.	  Ear	  carriage	  could	  be	  better.	  Strong	  
muzzle,	  good	  underjaw,	  good	  pigmentation.	  Could	  stand	  better	  in	  front	  feet.	  Excellent	  topline.	  Nice	  
curly.	  Excellent	  mover.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
Very	  nice	  dog,	  compact,	  good	  body.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Excellent	  expression.	  Good	  underjaw.	  Good	  
ear	  carriage,	  good	  nose	  placement,	  good	  pigmentation.	  Front	  could	  be	  slightly	  stronger.	  Excellent	  
topline	  &	  tailset.	  Good	  temperament.	  Excellent	  mover.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Marabou	  Vector	  Hector	  
Very	  good	  type,	  looks	  like	  puppy.	  Needs	  time	  to	  get	  bit	  more	  substance.	  Good	  expression.	  Good	  
pigmentation,	  good	  nose	  placement.	  Needs	  time	  to	  get	  stronger	  front.	  Good	  tailset	  &	  rear.	  Excellent	  
temperament.	  Very	  happy	  mover.	  
NUO	  EH3	  
Blå	  Mandag’s	  Go	  For	  Gold	  Gunvald	  
Excellent	  type,	  good	  substance,	  compact.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Very	  nice	  round	  dark	  eyes.	  Good	  
earset.	  Sufficent	  underjaw.	  Good	  front	  &	  rear	  &	  tail.	  Coat	  could	  be	  shorter.	  Excellent	  temperament.	  
Good	  mover.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Bombastic	  Nestor	  The	  Questor	  
Very	  good	  type.	  Good	  expression.	  Muzzle	  could	  be	  stronger.	  Good	  earset,	  round	  dark	  eyes.	  Could	  stand	  
more	  on	  front	  feet.	  Deep	  body.	  Topline	  could	  be	  more	  lewel.	  Nice	  tail.	  Good	  coat	  texture.	  Good	  mover.	  



AVO	  EH	  
Flash	  Of	  Joy	  Rikardo	  Flakce	  
Very	  nice	  type.	  Excellent	  size	  &	  bone	  &	  substance.	  Very	  nice	  head	  &	  expression.	  Very	  nice	  eyes,	  good	  
earset.	  Deep	  muzzle,	  good	  pigmentation.	  Good	  front	  &	  rear,	  back	  could	  be	  slightly	  shorter.	  Good	  
temperament.	  Very	  nice	  mover.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PU-‐4	  VA-‐CA	  
Marabou	  Voice	  Of	  Choice	  
Very	  good	  type.	  Excellent	  bone	  &	  substance.	  Very	  nice	  eyes,	  roll	  over	  nose	  too	  much.	  Ear	  carriage	  
could	  be	  more	  similar,	  nice	  pigmentation.	  Needs	  stronger	  front,	  short	  back.	  Excellent	  hindquarters	  &	  
tail.	  Good	  temperament.	  Good	  mover.	  
AVO	  EH	  
Moby-Doo	  Jesse	  Woodson	  James	  
Very	  good	  type.	  Looks	  very	  serious.	  Nice	  dark	  eyes.	  Nose	  placement	  a	  bit	  low,	  good	  pigmentation.	  
Could	  stand	  more	  on	  front	  feet.	  Good	  hindquarters.	  Strong	  topline.	  Good	  temperament.	  Could	  move	  
better	  in	  front.	  
AVO	  EH	  
Omenatarhan	  Yacci	  
Nice	  in	  bone	  &	  substance	  but	  not	  happy	  on	  table.	  Nice	  head	  shape	  with	  good	  expression.	  Nice	  ears.	  
Must	  go	  to	  diet.	  Today	  he	  won’t	  to	  show	  his	  tail.	  Very	  nice	  colour.	  Very	  good	  mover.	  
AVO	  H	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
Excellent	  type,	  compact.	  Very	  nice	  head	  shape,	  very	  nice	  expression.	  Good	  earset,	  strong	  muzzle,	  
excellent	  pigmentation.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  tailset.	  Excellent	  temperament.	  Moves	  with	  drive	  ,	  a	  
bit	  stift	  in	  front.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐SERT	  CACIB	  
Pug-Iitin	  Dark	  Daddy	  Jr.	  
Excellent	  type,	  good	  bone	  &	  substance.	  Excellent	  head	  shape,	  very	  nice	  earset,	  dark	  eyes.	  Needs	  
stronger	  front,	  short	  back.	  Good	  tailset.	  Need	  more	  angulation	  in	  rear.	  Moves	  with	  drive	  but	  front	  
movement	  could	  be	  better.	  
AVO	  ERI	  
Pug-Iitin	  Dark	  Don	  Juan	  
Very	  good	  type.	  Not	  so	  happy	  on	  the	  table.	  Excellent	  expression.	  Ear	  carriage	  could	  be	  better.	  Good	  
nose	  placement.	  Needs	  a	  bit	  more	  underjaw.	  Short	  back.	  Excellent	  coat	  texture.	  Very	  active	  mover.	  
AVO	  EH	  
Sese-On	  Faarao	  
POISSA	  
Xeriex’s	  Silent	  Lover	  
Excellent	  type,	  very	  nice	  head	  with	  nice	  round	  eyes.	  Good	  earset.	  Good	  underjaw.	  Good	  pigmentation.	  
Front	  could	  be	  stronger.	  Excellent	  body	  and	  hindquarters.	  Good	  tailset.	  Good	  mover.	  
AVO	  ERI4	  
Strandsmedjans	  Valentino	  
5	  years,	  excellent	  type,	  nice	  expression.	  Nice	  round	  eyes,	  good	  earset.	  Good	  front	  &	  rear,	  short	  back.	  
Curl	  could	  be	  better.	  Good	  mover.	  
VAL	  ERI3	  
Blå	  Mandag’s	  Luxury	  Line	  Lasse	  
Nice	  type,	  could	  have	  a	  bit	  more	  substance.	  Lovely	  head,	  excellent	  eyes,	  good	  earset,	  good	  
pigmentation.	  Good	  nose	  placement.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  tailset.	  Excellent	  temperament.	  Excellent	  
mover.	  
VAL	  ERI2	  
Kingpoint	  Crab	  Bait	  
Excellent	  type,	  compact.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Little	  bit	  too	  rull	  over	  nose.	  Too	  much	  wrinkles	  in	  top.	  
Excellent	  expression.	  Short	  back.	  I	  like	  his	  forlegs	  really	  lot,	  excellent	  mover.	  
VAL	  ERI1	  SA	  
Vilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  



POISSA	  
NARTUT:	  
Kingpoint	  Waka	  Waka	  
Excellent	  type.	  Head	  a	  bit	  small	  at	  the	  moment.	  Excellent	  earset,	  excellent	  expression.	  Good	  underjaw.	  
Good	  front	  &	  rear,	  short	  back.	  Good	  tailset.	  Excellent	  pigmentation.	  Excellent	  mover.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Mille	  Bassi	  Virtrudes	  Vida	  
POISSA	  
Pug-Iitin	  Ensilempi	  
Very	  good	  type,	  good	  size.	  Eyes	  are	  too	  prominent,	  good	  earset.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  tail	  carriage.	  
Excellent	  coat.	  Very	  good	  mover.	  
JUN	  EH	  
Pug-Iitin	  Ensirakkaus	  
Excellent	  type,	  very	  nice	  bone	  &	  substance.	  I	  like	  her	  expression.	  Good	  earset.	  Good	  bone.	  Good	  front	  &	  
rear.	  Good	  tail	  carriage.	  Good	  mover.	  
JUN	  ERI3	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Emmos	  
POISSA	  
Strandsmedjans	  Trixie	  
Very	  good	  type,	  needs	  bit	  more	  size	  and	  substance.	  Nice	  expression.	  Goos	  earset.	  Excellent	  underjaw.	  
Good	  pigmentation.	  Good	  front	  &	  rear,	  short	  back.	  Good	  tailset.	  Excellent	  temperament.	  Good	  mover.	  
JUN	  EH	  
Strandsmedjans	  Wera	  
Excellent	  type.	  I	  like	  size	  &	  bone	  &	  substance.	  Expression	  could	  be	  better	  today.	  Very	  nice	  earset.	  Good	  
underjaw.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  tailset.	  Short	  back.	  Excellent	  temperament.	  Good	  mover.	  
JUN	  EH4	  
Strandsmedjans	  Vilma	  
Excellent	  type.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Good	  expression.	  Good	  earset,	  good	  nose	  placement	  &	  underjaw.	  
Excellent	  front	  &	  rear.	  Good	  pigmentation.	  Needs	  time	  to	  get	  body.	  Tail	  is	  high	  set.	  Good	  mover.	  
JUN	  ERI2	  
Bozo	  Gang’s	  Kaikilla	  Mausteilla	  
Excellent	  type,	  very	  nice	  size	  &	  bone	  &	  substance.	  I	  like	  her	  expression	  a	  lot.	  Ears	  could	  be	  smaller.	  
Excellent	  underjaw.	  Good	  pigmentation.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  body.	  Excellent	  temperament.	  Good	  
mover.	  
NUO	  ERI3	  
Darikar	  Veni	  Vidi	  Vici	  
Nice	  type,	  very	  nice	  expression.	  Good	  earset,	  good	  pigmentation.	  A	  bit	  too	  much	  roll	  on	  the	  nose,	  too	  
many	  wrinkles	  on	  top.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  tail	  carriage.	  Excellent	  mover.	  
NUO	  ERI2	  SA	  
Kriikkligan’s	  Älva	  
Good	  type,	  looks	  like	  a	  baby.	  Good	  temperament.	  Pigmentation	  on	  head	  could	  be	  better.	  .	  Could	  have	  
less	  wrinkles	  on	  the	  head.	  Good	  earset,	  dark	  eyes.	  Needs	  time	  to	  get	  stronger	  front.	  Good	  body	  for	  age.	  
Very	  good	  mover.	  
NUO	  EH	  
Riishill’s	  Ilona-Iloinen	  
A	  like	  the	  type	  a	  lot.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Very	  nice	  eyes,	  good	  earset,	  good	  nose	  placement.	  Front	  
could	  be	  stronger.	  Lighter	  pigmentation.	  Good	  hindquarters.	  Tail	  needs	  more	  curl.	  Good	  mover.	  
NUO	  EH4	  
Saradane’s	  Absolutely	  Divine	  
Lovely	  bitch,	  compact,	  good	  substance.	  Excellent	  head	  shape.	  Very	  nice	  eyes,	  good	  nose	  placement.	  
Sufficent	  underjaw.	  Good	  front	  &	  rear.	  Needs	  time	  to	  get	  better	  topline.	  Good	  mover.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  



Very	  nice	  type.	  I	  like	  her	  a	  lot.	  Compact,	  excellent	  expression.	  Good	  earset,	  good	  pigmentation.	  Good	  
front	  &	  rear.	  Nice	  topline	  &	  tailset.	  Nice	  bitch.	  Excellent	  mover.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  CACIB	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
Nice	  bitch,	  excellent	  type,	  compact.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Ears	  could	  be	  smaller.	  Excellent	  excellent.	  
Good	  nose	  placement.	  Excellent	  underjaw.	  Good	  front	  &	  rear.	  Tail	  high	  set.	  Pleasure	  see	  this	  
movement.	  
AVO	  ERI2	  SA	  VA-‐SERT	  
Gialitis	  Harso	  Tifani	  
3	  years,	  excellent	  in	  type.	  Good	  size,	  good	  bone	  &	  substance.	  Excellent	  expression.	  Good	  earset,	  good	  
nose	  placement.	  Strong	  muzzle.	  Good	  pigmentation.	  Good	  front	  &	  rear.	  Strong	  lewel	  topline.	  Nice	  
mover.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Kriikkligan’s	  Vackra	  Valma	  
3	  years,	  excellent	  type,	  good	  size.	  Excellent	  bone	  &	  substance.	  Very	  nice	  expression	  with	  nice	  ears.	  
Good	  underjaw.	  Strong	  pigmentation.	  Underline	  could	  be	  better.	  Good	  hindquarter.	  Good	  tailset.	  
Moves	  with	  drive,	  a	  bit	  wide	  in	  front.	  
AVO	  ERI	  
Kriikkligan’s	  Åsa	  
Excellent	  type.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Very	  nice	  expression.	  Good	  earset.	  Good	  underjaw.	  Strong	  
pigmentation.	  Good	  forechest,	  good	  hindquarters	  &	  tailset.	  Good	  mover.	  
AVO	  ERI	  
Marabou	  Twister	  Sister	  
Very	  good	  type,	  good	  size,	  compact.	  Ear	  carriage	  could	  be	  more	  similar.	  Round	  eyes.	  Strong	  muzzle.	  
Pigmentation	  could	  be	  better.	  I	  like	  to	  see	  better	  front.	  Good	  hindquarters	  &	  body.	  Active	  mover.	  	  
AVO	  EH	  
Marabou	  Umbrella	  Stella	  
Very	  good	  type.	  Nice	  round	  eyes,	  ears	  a	  bit	  big,	  good	  pigmentation.	  Could	  stand	  better	  on	  front	  feet.	  
Short	  back.	  Lewel	  topline.	  I’d	  like	  to	  see	  better	  colour.	  Moves	  a	  bit	  too	  happy	  in	  front.	  
AVO	  EH	  
Pug-Iitin	  Dark	  Diva-Lady	  
Excellent	  type,	  compact,	  good	  body.	  Eyes	  a	  bit	  prominent.	  Good	  earset.	  Good	  front	  &	  rear.	  Tail	  is	  high	  
set.	  I	  like	  the	  temperament.	  Good	  mover.	  
AVO	  ERI	  
Sarkamaan	  Oman	  Maan	  Mansikka	  
POISSA	  
Sese-On	  Virtapiikki	  
POISSA	  
Strandsmedjans	  Meyla	  
Excellent	  type.	  I	  like	  her	  head	  a	  lot,	  very	  feminin.	  Very	  nice	  eyes,	  good	  underjaw,	  good	  earset.	  Stands	  a	  
bit	  narrow	  in	  front.	  Sufficent	  body.	  Good	  rear	  &	  tailset.	  She	  has	  personately.	  Good	  moves.	  
AVO	  ERI	  
Troppola	  Sofia	  Coppola	  
Very	  nice	  bitch.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Very	  nice	  eyes,	  very	  nice	  earset,	  strong	  pigmentation.	  Good	  front	  
&	  rear.	  A	  bit	  long	  in	  back.	  Excellent	  tail	  &	  good	  substance.	  Very	  nice	  mover.	  
AVO	  ERI4	  SA	  
Quartz-Amor’s	  Bassi	  Katlafell	  
Excellent	  type,	  very	  nice	  temperament.	  Head	  could	  be	  slightly	  better	  in	  muzzle,	  very	  nice	  
pigmentation.	  Small	  ears,	  round	  eyes.	  Good	  topline	  &	  tailset.	  Good	  mover.	  
VAL	  ERI4	  SA	  
Strandsmedjans	  Nezzie	  
Very	  nice	  black	  bitch.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Very	  nice	  earset,	  dark	  eyes,	  good	  nose	  placement.	  
Excellent	  nose	  &	  rear.	  Good	  tailset.	  Moves	  good	  rear	  but	  front	  movement	  could	  be	  better.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  



Strandsmedjans	  Nova	  
Excellent	  head	  shape.	  Very	  nice	  dark	  round	  glamorous	  eyes.	  Excellent	  muzzle	  &	  earset	  &	  tailset.	  Could	  
stand	  better	  on	  front	  feet.	  Excellent	  rear.	  Good	  temperament.	  Excellent	  mover.	  
VAL	  ERI3	  SA	  PN-‐4	  
Tangetoppen’s	  Unbreakabl’	  News	  
Lovely	  bitch,	  very	  nice	  type.	  Very	  nice	  expression.	  Ear	  carriage	  could	  be	  slightly	  better.	  good	  underjaw.	  
Excellent	  front	  &	  rear.	  Compact	  with	  excellent	  tail.	  Excellent	  mover.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐CA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
2	  years,	  very	  nice	  bitch.	  Colour	  could	  be	  slightly	  better.	  Good	  earset,	  excellent	  expression.	  Good	  front	  &	  
rear,	  short	  back.	  Good	  tailset.	  Excellent	  temperament.	  Very	  nice	  on	  the	  move.	  
VAL	  ERI	  
Vilway’s	  Hypnotic	  Poison	  
10,5	  years,	  tiptop	  condition.	  Very	  active.	  Very	  nice	  head	  shape.	  Dark	  round	  eyes.	  Good	  underjaw.	  Very	  
nice	  strong	  topline.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  tailset.	  Excellent	  coat.	  Excellent	  mover.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Pug-Iitin	  
Nice	  group,	  excellent	  in	  bone	  &	  substance.	  Correct	  size,	  excellent	  bodies.	  Nice	  head	  shapes,	  round	  dark	  
eyes.	  Short	  back,	  good	  body,	  good	  tailset.	  Good	  movers.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
Strandsmedjans	  
Very	  nice	  group,	  all	  does	  show	  themself.	  Very	  nice	  head	  shape,	  very	  nice	  exoression,	  compact.	  Strong	  
lewel	  toplines	  &	  good	  tailsets.	  Excellent	  movers.	  
KASV2	  KP	  
	  



TAMPERE	  2.9.2012	  
tuom.	  Zoran	  Brankovic,	  Serbia	  
	  
UROKSET:	  
Sprogu	  Bright	  Bruno	  
Good	  size	  &	  format,	  medium	  strong.	  Typical	  head,	  strong	  neck.	  A	  little	  bit	  soft	  in	  loins.	  Good	  set	  tail.	  
Welldeveloped	  chest,	  too	  loose	  in	  elbows,	  feet	  turned	  out.	  Soft	  pasterns.	  Should	  be	  stronger	  in	  action.	  
Typical	  coat	  &	  colour	  &	  temperament.	  
JUN	  ERI2	  
Kingpoint	  Eye	  For	  An	  Eye	  
Good	  size,	  medium	  strong.	  Typical	  head,	  enough	  developed	  muzzle,	  dark	  eyes,	  good	  set	  ears.	  Strong	  
neck,	  good	  top-‐	  &	  bottomlines.	  A	  bit	  shorter	  group.	  Welldeveloped	  chest.	  Bit	  loose	  in	  elbows.	  Typical	  
coat,	  colour	  &	  temperament.	  
NUO	  ERI1	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
Good	  size,	  medium	  strong.	  Nice	  head,	  good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck,	  good	  top-‐	  &	  bottomlines.	  Good	  set	  
tail.	  Welldeveloped	  chest.	  Too	  loose	  in	  elbows,	  feet	  turned	  too	  close	  behind	  in	  action.	  Soft	  hocks.	  
Typical	  coat	  &	  colour	  &	  temperament.	  
AVO	  ERI1	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
Medium	  strong,	  nice	  head.	  Well	  developed	  muzzle.	  Good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck.	  A	  little	  bit	  soft	  back.	  
Good	  set	  tail.	  Welldeveloped	  chest.	  A	  bit	  soft	  pasterns	  but	  enough	  strong	  in	  action.	  Typical	  coat,	  colour	  
&	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  ROP	  RYP4	  
Young	  Gamtos	  Isdaiga	  
POISSA	  
Marbelton	  Jack	  Daniels	  
Good	  size,	  medium	  strong.	  Typical	  head,	  strong	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  bottomlines.	  Tail	  carried	  too	  low.	  
Welldeveloped	  chest.	  A	  feet	  a	  bit	  turned	  out,	  enough	  strong	  in	  action.	  Typical	  coat	  &	  colour	  &	  
temperament.	  
VET	  ERI1	  VSP-‐vet	  
NARTUT:	  
Bozo	  Gang’s	  Kaikilla	  Mausteilla	  
Good	  size,	  medium	  strong.	  Typical	  head,	  dark	  eyes,	  good	  set	  ears.	  Strong	  neck.	  A	  little	  bit	  soft	  in	  loins.	  
A	  little	  bit	  lowset	  tail.	  Welldeveloped	  chest.	  Very	  good	  in	  action.	  Nice	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
JUN	  ERI1	  
Mille	  Bassi	  Virtrudes	  Vida	  
Medium	  size,	  medium	  strong.	  Typical	  head,	  good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  bottomlines.	  
Good	  set	  tail.	  Enough	  developed	  chest.	  Loose	  in	  elbows.	  Soft	  hocks.	  Should	  be	  stronger	  in	  action.	  
Typical	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
JUN	  EH2	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  
Medium	  size,	  medium	  strong.	  Typical	  head,	  good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  bottomlines.	  
Good	  set	  tail.	  Welldeveloped	  chest.	  Very	  good	  in	  action.	  Nice	  coat	  &	  colour	  &	  temperament.	  
NUO	  ERI1	  
Darikar	  Veni	  Vidi	  Vici	  
Good	  size	  and	  format.	  Typical	  head,	  good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck.	  Too	  soft	  back.	  Good	  set	  tail.	  
Welldeveloped	  chest.	  Should	  be	  stronger	  in	  action.	  Typical	  coat	  &	  colour	  &	  temperament.	  
NUO	  ERI2	  
Riishill’s	  Ilona-Iloinen	  
Medium	  strong.	  Nice	  head,	  good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck.	  Good	  profilelines.	  Good	  set	  tail.	  
Welldeveloped	  chest.	  A	  bit	  soft	  in	  action	  (in	  movement).	  Typical	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
NUO	  ERI3	  
Finndanes	  Another	  Fairy	  



Medium	  size,	  medium	  strong.	  Typical	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  top-‐	  bottomlines.	  Good	  set	  tail.	  Enough	  
developed	  chest.	  Feet	  turned	  out.	  A	  bit	  soft	  hocks.	  Should	  be	  stronger	  in	  action.	  Typical	  coat,	  colour	  &	  
temperament.	  	  
AVO	  ERI4	  
Merenrannan	  Unique	  Miss	  Ilo	  
Good	  size,	  medium	  strong.	  Typically	  enough	  developed	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  bottomlines.	  
Good	  set	  tail.	  Welldeveloped	  chest.	  Typical	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
AVO	  ERI1	  
Raparperin	  Humpumpeli	  
POISSA	  
Wonghoff	  Dior	  
Medium	  size,	  medium	  strong.	  Typical	  head.	  Strong	  neck.	  A	  bit	  soft	  back.	  Good	  set	  tail.	  Welldeveloped	  
chest.	  Should	  be	  stronger	  in	  action.	  Typical	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
AVO	  ERI3	  
Xeriex’s	  King’s	  Peace	  
Good	  format,	  medium	  strong.	  Typical	  head.	  Enough	  developed	  muzzle.	  Good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck.	  
A	  bit	  soft	  back.	  Welldeveloped	  chest.	  Feet	  turned	  out.	  Typical	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
AVO	  ERI2	  
Raparperin	  Tättähäärä	  
Good	  size	  &	  format,	  medium	  strong.	  Nice	  head,	  good	  eyes	  &	  ears.	  Strong	  neck.	  A	  bit	  soft	  back.	  Good	  
tailset.	  Welldeveloped	  chest.	  Typical	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT→FI	  MVA	  VSP	  
Kastanjan	  Gardenia	  
Good	  size.	  Typical	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  top-‐	  &	  bottomlines.	  Good	  set	  tail.	  Welldeveloped	  chest.	  In	  
good	  condition	  of	  the	  age.	  Typical	  coat,	  colour	  &	  temperament.	  
VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  
	  



VANTAA	  7.9.2013	  
tuom.	  David	  R.	  Miller,	  USA	  (ei	  jun.luokka)	  
	  
UROKSET:	  
Attborg	  Lord	  Of	  The	  Rings	  
Adequate	  size.	  Round	  head.	  Adequate	  bite.	  Good	  chest.	  Would	  like	  to	  see	  the	  feet	  tighter.	  Square	  cobby	  
lenght.	  Adequate	  angulation	  in	  rear.	  Would	  like	  to	  see	  more	  neck.	  Adequate	  lateral	  sidemovement,	  
however	  appears	  to	  be	  long	  as	  standards	  says.	  
NUO	  EH	  
Chubby	  Cheeks	  News	  Maker	  
Good	  supstance.	  Round	  head.	  Nostrils	  open.	  Good	  chest	  foe	  his	  age.	  Good	  spring	  of	  ribs.	  Level	  topline.	  
Good	  implantation	  of	  tail.	  Adequate	  angulation	  front	  &	  rear.	  Adequate	  lenght	  of	  neck.	  Good	  coming.	  
Very	  nice	  lateral	  sidemovement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  VSP	  
Diabolbric’s	  El	  Delincuente	  
Relatively	  square.	  Head	  relatively	  round.	  Good	  dark	  mask,	  dark	  ears.	  Adequate	  with	  chest,	  prefer	  to	  
see	  more	  fill.	  Good	  topline.	  Adequate	  angulation	  front	  &	  rear.	  Ok	  going.	  OK	  coming	  at	  you.	  Adequate	  
lateral	  sidemovement.	  
NUO	  ERI4	  
Kingpoint	  Fair	  And	  Square	  
Good	  type.	  Square.	  Dark	  mask,	  dark	  ears.	  Good	  chest.	  Adequate	  lenght	  of	  neck.	  Nice	  topline,	  cobby	  and	  
body.	  Nice	  feet.	  Good	  coming	  &	  going.	  Very	  nice	  lateral	  sidemovement	  with	  very	  nice	  lenght	  of	  neck.	  
NUO	  ERI2	  SA	  PU-‐4	  VA-‐SERT	  
Metsämansikan	  Benjamin	  
Nice	  height.	  Nice	  layback	  of	  head.	  Nice	  chest.	  Level	  topline.	  Balanced	  angulation	  front	  &	  line.	  Would	  
like	  to	  see	  little	  more	  neck.	  OK	  coming	  and	  going.	  Adequate	  lateral	  sidemovement.	  
NUO	  ERI3	  
Roseclan’s	  Karelian	  Chili	  
Good	  height.	  Good	  size.	  Good	  lenght	  of	  neck.	  Level	  topline.	  Cow	  hocked.	  Nice	  curl	  tail.	  Adequate	  feet.	  
Would	  like	  to	  see	  more	  spring	  of	  rib.	  Going	  away	  ok.	  Adeguate	  lateral	  sidemovement,	  but	  a	  little	  long	  
in	  body.	  
NUO	  EH	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
POISSA	  
Kingpoint	  Evil	  Twin	  
Nice	  type.	  Good	  head.	  Nice	  mask.	  Good	  feet	  &	  front.	  Good	  be	  a	  little	  more	  square.	  Nice	  eyes.	  Good	  
going.	  	  
Adequate	  lateral	  sidemovement.	  
NUO	  ERI2	  
Kingpoint	  Eye	  For	  An	  Eye	  
Nice	  head.	  Dark	  pigment.	  Dark	  mask	  &	  ears.	  Level	  topline.	  Square.	  Good	  implantation	  of	  tail.	  Good	  
spring	  of	  rib.	  Balanced	  proportions.	  Nice	  lateral	  sidemovement.	  
AVO	  ERI1	  SA	  
Lonely	  Rider’s	  Miracle	  Man	  In	  Black	  
Good	  size.	  Earplacement	  a	  little	  bit	  low	  back	  to	  the	  skull.	  Adequate	  chest.	  Would	  like	  to	  see	  little	  more	  
square.	  Nice	  curly	  tail.	  From	  withers	  to	  topline	  rises.	  Little	  hockied	  in	  the	  rear,	  moves	  wide	  in	  the	  front.	  	  
Adequate	  lateral	  sidemovement,	  however	  appears	  a	  long	  in	  body.	  
AVO	  EH3	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  
Good	  size.	  Dark	  mask,	  dark	  ears.	  Bite	  correct.	  Adequate	  angulation	  front	  &	  rear.	  Would	  like	  to	  see	  
longer	  neck.	  The	  topline	  should	  be	  level,	  but	  it	  rises.	  Shouls	  be	  square	  in	  body,	  less	  lenght	  of	  loin.	  Good	  
going	  away	  from	  you.	  OK	  coming	  at	  you.	  Adequate	  lateral	  sidemovement,	  however	  appears	  very	  low	  
and	  long	  in	  body.	  
AVO	  H	  



Pugemon	  Flawless	  Dream	  
Good	  substance.	  Round	  head.	  Nice	  spring	  of	  rib.	  Good	  angulation	  front	  &	  rear.	  Good	  going.	  Going	  away	  
in	  characteristically	  role.	  Appears	  just	  a	  drive	  roll	  on	  lateral	  sidemovement.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  
Wilway’s	  Tuesday	  Heartbreaker	  
Beautiful	  expression	  male	  head.	  Dark	  mask	  &	  ears.	  Nice	  neck.	  Good	  front.	  Level	  topline.	  Square	  and	  
cobby.	  Good	  going,	  good	  coming	  at	  you.	  Balanced.	  Nice	  lateral	  sidemovement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  
NARTUT:	  
Merenrannan	  Zuvituuli	  
Square	  baby.	  Black	  mask	  &	  ears.	  Level	  topline.	  Balanced	  angulation	  front	  &	  rear.	  Would	  like	  to	  see	  
more	  neck.	  Good	  feet.	  Good	  going.	  Good	  coming	  at	  you.	  Nice	  lateral	  sidemovement.	  
NUO	  ERI3	  
Quartz-Amor’s	  Ebmui-Jadaos	  
Nice	  dark	  pigment,	  dark	  mask	  &	  eyes.	  Correct	  bite.	  Needs	  a	  little	  more	  spring	  of	  rib	  and	  substance.	  
Little	  long	  in	  loin.	  Need	  more	  depth	  of	  chest.	  Adequate	  lateral	  sidemovement,	  appears	  to	  be	  little	  
chelly.	  
NUO	  EH4	  
Wilway’s	  	  What’s	  New	  Pussycat	  
Nice	  proportions.	  Beautiful	  feminin	  head.	  Black	  mask.	  Dark	  ears.	  Square.	  Nice	  depth	  of	  chest.	  Correct	  
bite.	  Good	  going	  in	  characteristically	  role.	  Good	  coming	  at	  you.	  Very	  nice	  lateral	  sidemovement.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐4	  
Didn’t	  showed	  her	  best	  in	  Best	  Bitch	  class,	  that’s	  why	  after	  	  Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way.	  
Xeriex’s	  Song	  For	  New	  Way	  
Very	  feminin.	  Dark	  eyes	  &	  ears.	  Adequate	  depth	  of	  chest,	  length	  of	  chest.	  A	  little	  bit	  of	  square.	  Good	  
implantation	  of	  tail.	  Good	  feet.	  In	  the	  process	  of	  developing	  a	  incredible	  representative	  of	  breed.	  Good	  
coming	  at	  you.	  Very	  nice	  lateral	  sidemovement,	  but	  gives	  an	  expression	  to	  be	  a	  little	  long	  in	  body.	  	  
NUO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Moves	  better	  in	  Best	  Bitch	  class	  than	  Wilway’s	  	  What’s	  New	  Pussycat.	  
Debdies	  She’s	  Got	  The	  Look	  
Very	  good	  substance.	  Nice	  dark	  eyes	  &	  ears.	  Nice	  depth	  of	  chest.	  Adequate	  feet.	  OK	  going,	  good	  coming	  
but	  a	  little	  bit	  wide.	  Adequate	  lateral	  sidemovement,	  appears	  to	  be	  a	  little	  long.	  
AVO	  ERI3	  
Kingpoint	  Break	  The	  Bank	  
Good	  proportions.	  Beautiful	  head.	  Nice	  eyes.	  Good	  feet	  &	  front.	  Square.	  Level	  topline.	  Good	  going.	  Good	  
down	  and	  back.	  Adequate	  lateral	  sidemovement.	  Would	  like	  to	  see	  a	  little	  more	  leg	  under	  the	  dog.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Kingpoint	  Dressed	  To	  The	  Nines	  
Good	  size.	  Square.	  Nice	  lenght	  of	  neck.	  Roud	  head.	  Dark	  muzzle.	  Adequate	  width	  of	  chest.	  Nice	  spring	  
of	  rib.	  Good	  topline.	  Adequate	  going	  and	  coming	  at	  you.	  Nice	  angulations	  front	  &	  rear.	  Nice	  lateral	  
sidemovement.	  Balanced	  proportions.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT→FI	  MVA	  
Kingpoint	  Eat	  My	  Hat	  
Good	  size.	  Black	  muzzle.	  Cobby	  body.	  A	  little	  long	  in	  loin.	  Would	  like	  to	  prefer	  a	  little	  more	  drop	  in	  
chest.	  Moves	  a	  little	  wide	  going	  away	  from	  you,	  ok	  coming	  at	  you.	  Too	  much	  lenght	  of	  body	  	  and	  woud	  
like	  to	  see	  more	  level	  topline.	  
AVO	  EH	  
Merenrannan	  Viehkeä	  Vadelma	  
Good	  substance.	  Dark	  ears.	  Adequate	  angulation	  front	  &	  rear.	  Topline	  seems	  to	  rise	  a	  little	  bit	  withers	  
to	  back.	  Ok	  coming	  at	  you.	  Adequate	  lateral	  sidemovement.	  
AVO	  ERI4	  
Millimarin	  Fiini-Fuksia	  
Adequate	  size.	  Adequate	  markings	  in	  muzzle.	  A	  little	  straight	  in	  upperarm.	  From	  the	  withers	  to	  back	  is	  
a	  slight	  rise.	  Coming	  at	  you	  is	  little	  bit	  wide.	  Lateral	  movement	  gives	  impression	  to	  be	  long	  in	  body.	  



AVO	  EH	  
Sprogu	  Bright	  Brighet	  
Nice	  size.	  Cobby.	  Nice	  spring	  of	  rib.	  Need	  little	  more	  angulation	  in	  front.	  Adequate	  tail.	  Good	  depth	  of	  
chest.	  Ok	  going	  away	  from	  you,	  ok	  coming	  at	  you.	  Moves	  a	  little	  wide.	  Balanced	  lateral	  sidemovement,	  
however	  seems	  a	  little	  long	  in	  body.	  
AVO	  EH	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
Nice	  type.	  Black	  mask.	  Black	  ears.	  Cobby.	  Nice	  spring	  of	  rib.	  Nice	  tail.	  Nice	  overall,	  balanced.	  Good	  
going.	  Good	  coming	  at	  you.	  Very	  nice	  lateral	  sidemovement.	  Would	  like	  to	  have	  little	  more	  leg.	  
VAL	  ERI3	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Nice	  size.	  Dark	  mask.	  Dark	  ears.	  Bite	  correct.	  Good	  spring	  of	  rib,	  lenght	  of	  rib.	  Good	  tail	  implantation.	  
Woud	  like	  to	  see	  more	  pronounced	  angulation.	  Good	  coming.	  Good	  lateral	  sidemovement.	  Would	  like	  
to	  see	  a	  little	  more	  leg.	  
VAL	  ERI3	  
Wilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Beautiful	  type.	  Impressive	  head.	  Nice	  markings.	  Cobby.	  Square.	  Nice	  spring	  of	  rib.	  Adequate	  lenght	  of	  
neck.	  Good	  feet.	  Level	  topline.	  Good	  going.	  Good	  coming	  at	  you.	  Beautiful	  lateral	  sidemovement	  with	  
attitude.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
	  
VANTAA	  7.9.2013	  
tuom.	  Rainer	  Vuorinen	  (jun.luokka)	  
	  
UROKSET:	  
Montes	  Auri	  Mister	  Mak	  Villi	  
Erinomainen	  rungon	  pituus.	  Ikäisekseen	  hienosti	  kehittynyt	  rintakehä.	  Hyvä	  pyöreä	  pään	  muoto.	  
Hieman	  liian	  voimakas	  nenävekki.	  Hyvät	  silmät,	  korvat	  näyttävät	  hieman	  kookkailta.	  Hyvä	  ylälinja	  &	  
hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  
JUN	  ERI1	  
Montes	  Auri	  Ostin	  Powers	  
Hieman	  pitkärunkoinen	  uros	  tässä	  vaiheessa.	  Hyvä	  pään	  muoto.	  Kuono	  saisi	  olla	  hieman	  leveämpi.	  
Hyvä	  rintakehä.	  Oikea	  hännän	  kiinnitys.	  Vapaat	  liikkeet.	  
JUN	  EH2	  
Troppola	  Zanza	  Buku	  
POISSA	  
Troppola	  Zeus	  
POISSA	  
NARTUT:	  
Grande	  Garganta	  Intuitivo	  Cabra	  
Mittasuhteiltaan	  sopiva	  koira	  aikamoisessa	  lihakunnossa.	  Siisti	  pää,	  pienet	  korvat.	  Kaunis	  ylälinja,	  kun	  
malttaa	  sen	  esittää.	  Oikein	  kiinnittynyt	  häntä.	  Omistaja	  hieman	  hermostunut.	  Hyvät	  liikkeet.	  
JUN	  EH3	  
Pugemon	  Moves	  Like	  Jagger	  
Viehättävä	  nuori	  narttu.	  Hyvä	  pään	  muoto.	  Keskikokoiset	  korvat.	  Hyvä	  ylälinja.	  Oikein	  kiinnittynyt	  
häntä.	  Hyvä	  eturinta(?).	  Liikkuu	  hyvin.	  Saisi	  muistaa	  kantaa	  päänsä	  ryhdikkäästi	  myös	  liikkeessä.	  
JUN	  ERI1	  
Troppola	  Youre	  My	  Everything	  
POISSA	  
Troppola	  Zweet	  As	  Sugar	  
Mukavan	  musta	  koira,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  lyhyempi	  rungoltaan.	  Hyvä	  pään	  muoto.	  Hyvä	  eturinta	  &	  
rintakehä.	  Hieman	  niukat	  takaraajojen	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  
JUN	  ERI2	  
	  



YLIVIESKA	  20.7.2013	  
tuom.	  Marja	  Talvitie	  
	  
UROKSET:	  
Kingpoint	  When	  Doves	  Cry	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme	  ja	  korvat.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko	  ikäisekseen.	  Hyvin	  
sijoittunut	  ja	  hyvin	  kiertyvä	  häntä.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Ei	  saisi	  olla	  isompi.	  Karva	  voisi	  olla	  hieman	  
silkkisempi.	  Hyvät	  rullaavat	  liikkeet.	  
NUO	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Kingpoint	  Easy	  Living	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  korvat.	  Voisi	  hengittää	  hieman	  vapaammin.	  Erinomainen	  runko,	  
häntä	  ja	  takaosa.	  Hieman	  löysät	  kyynärpäät,	  mikä	  näkyy	  myös	  liikkeessä.	  Muuten	  tyypilliset	  liikkeet.	  
Hyvä	  karva.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  VA-‐CA	  
NARTUT:	  
Marabou	  Xiandra	  Diandra	  
Hyvin	  liikkuva.	  Sopivan	  kokoinen.	  Hyvä	  pään	  malli.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  leveämpi.	  Hyvä	  ylälinja,	  takaosa	  
ja	  häntä.	  Oikea	  karvanlaatu,	  mutta	  karvanlähtö.	  
JUN	  ERI1	  
Tangetoppens	  Dreaming	  Delilah	  
POISSA	  
Troppola	  You	  Only	  Live	  Once	  
Hyvin	  iloisesti	  esiintyvä,	  hieman	  vaivalloisesti	  hengittävä.	  Hyvä	  väri.	  Hieman	  suuri	  nenävekki.	  Vielä	  
kovin	  löysät	  kyynärpäät.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  häntä	  ja	  karva.	  Aavistuksen	  pitkä	  lanneosa.	  Tarvitsee	  aikaa	  
tiivistyäkseen.	  
JUN	  EH2	  
Marabou	  Only	  Lonely	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi.	  Hieman	  nokinen	  pää.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  leveämpi.	  Hyvä	  runko.	  Kovin	  löysät	  
kyynärpäät	  ja	  kovin	  löysät	  ranteet.	  Polvikulma	  voisi	  olla	  selvempi.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
kovin	  löysästi	  edestä.	  Aavistuksen	  alaskiinnittynyt	  häntä,	  mutta	  oikein	  kiertyvä	  häntä.	  
AVO	  EH1	  
	  
PIEKSÄMÄKI	  20.7.2013	  
tuom.	  Maret	  Kärdi	  
	  
UROKSET:	  
Dialbolbric’s	  El	  Delicuente	  
14kk,	  vielä	  kehitysvaiheessa.	  Hieman	  löysässä	  kunnossa.	  Muuten	  keskivahvalla	  raajaluustolla.	  
Sopivalla	  lihasvolyymilla,	  jun.	  uros.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Riittävän	  täyteläinen	  runko.	  Kootut	  käpälät.	  
Aavistuksen	  korkealla	  kannettu	  kaula.	  Hieman	  matala	  hännänkiinnitys.	  Liikkeissä	  hieman	  laskeva	  
ylälinja.	  Riittävän	  kokoinen	  pää,	  johon	  kaipaisin	  pienemmät	  korvat.	  Tummat	  silmät.	  Hyvä	  pigmentti.	  
Pään	  kuvio	  saisi	  olla	  selväpiirteisempi	  ja	  sieraimet	  avarammat.	  Miellyttävä	  luonne.	  
JUN	  EH1	  
Hongotar	  Allways	  On	  My	  Mind	  
9kk.	  Ikään	  nähden	  sopivasti	  kehittynyt.	  Riittävän	  tiivis.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hieman	  
litteät	  etukäpälät.	  Ei	  aivan	  neliömäinen	  sivukuva.	  Tummasilmäinen	  pää.	  Liioiteltu	  kuononselkä	  ja	  
selvästi	  kirsun	  ylittävä	  nahkapoimu.	  Suurehkot	  korvat.	  Toivoisin	  pään	  vielä	  kehittyvän.	  Kauttaaltaan	  
pentuvillava	  karvapeite.	  Miellyttävä	  luonne.	  
JUN	  H	  
Montes	  Auri	  Mister	  Mek	  Villi	  
POISSA	  
Skärets	  Peter	  Pust	  
POISSA	  
Gordejus-Armani	  Gautama	  



3v,	  aavistuksen	  korkearaajainen	  ja	  lyhytrunkoinen	  uros,	  jolla	  hyvät	  etukulmaukset	  ja	  puutteelliset	  
takakulmaukset.	  Keskivahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  käpälät.	  Aivan	  liian	  lyhyt	  rintalasta.	  Ryhdikäs	  tukeva	  
kaula.	  Kiinteä	  ylälinja.	  Ilmettä	  lisäävät	  nappikorvat,	  hyvät	  silmät.	  Riittävän	  avarat	  sieraimet.	  Hyvä	  
kuono-‐osa.	  Pehmeähkö	  karvapeite.	  Tasapainoiset,	  hieman	  lyhyet	  liikkeet.	  Selvästi	  heiluva	  taka-‐askel.	  
Miellyttävä	  olemus.	  
AVO	  EH1	  
Troppola	  Robert	  De	  niro	  
3v.	  Sopusuhtainen,	  neliömäinen,	  keskivahvalla	  raajaluustolla.	  Uros,	  jolla	  saisi	  olla	  pitempi	  rintalasta	  ja	  
rungon	  myötäisempi,	  tiiviimpi	  nahka.	  Hyvät	  käpälät	  &	  raajaluusto.	  Oikea	  asentoinen	  häntä.	  Hyvin	  
lyhyt	  kuono-‐osa.	  Reilu	  poimu.	  Suurehkot	  pyöreät	  silmät.	  Valitettavasti	  alahuuli	  kääntyy	  
alaetuhampaita	  peittävästi	  etuhammasrivien	  väliin	  jättäen	  jo	  selvän	  pigmenttikadon.	  
AVO	  HYL	  	  
Troppola	  Nicholas	  Cage	  
Aivan	  liian	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty.	  Runsaasti	  niskapoimuja	  kantava	  uros,	  joka	  antaa	  hieman	  
matalaraajaisen	  vaikutelman.	  Keskivahva	  raajaluusto.	  Periksi	  antava	  selkälinja.	  Voimakas	  uroksen	  pää.	  
Keskitummat,	  hieman	  esiin	  tulevat	  silmät.	  Selvästi	  kirsun	  ylittävä	  reilu	  nahkapoimu.	  Äänekäs	  hengitys	  
johtavat	  hylkäämiseen.	  
VAL	  HYL	  
NARTUT:	  
Hongotar	  A	  Star	  Is	  Born	  
9kk.	  Vielä	  keskellä	  kehitystä.	  Pentulöysässä	  kunnossa,	  vastaavasti(?)	  liikkuva	  jun.narttu,	  jolla	  hyvät	  
mittasuhteet,	  mutta	  vielä	  ryhditön	  esiintyminen.	  Oikean	  mallinen	  raajaluusto.	  Sopivat	  kulmaukset.	  
Hieman	  lyhyt	  rintalasta.	  Voimakas	  nahkapoimu	  peittää	  kuononselän.	  Vielä	  täytettä	  kaipaavat	  ohimot	  
ja	  kookkalta	  vaikuttavat	  nappikorvat.	  Edukseen	  olisi	  suuremmat	  silmät	  ja	  selvempi	  maski.	  Tässä	  
vaiheessa	  vielä	  pentupehmeyttä	  turkissa	  ja	  hyvin	  kehittymätön	  pää.	  Tarvitsee	  aikaa	  ja	  treenausta.	  	  
JUN	  EH1	  	  
Jou-Haun	  Runa	  
9kk.	  Keskellä	  kehitystä.	  Kokoonsa	  nähden	  hieman	  kevyt	  raajaluusto.	  Hyvin	  pienipäinen	  nuori	  narttu.	  
Ilmettä	  häiritsee	  vas.	  silmän	  tapaturma	  ja	  hyvin	  esiintyöntyvä	  alaleuka.	  Oikearyhtinen	  kaula.	  Hieman	  
pitkänomainen	  runko.	  Selvästi	  heikko	  takaosa,	  länkisääriset	  kierteiset	  takaliikkeet.	  Heikot	  ranteet.	  
Oikeanlaatuinen	  karvapeite.	  Miellyttävä	  luonne.	  	  
JUN	  H	  
Pugemon	  Mover	  Like	  Jagger	  
POISSA	  
Troppola	  Zweet	  As	  Sugar	  
POISSA	  
Finndanes	  Marry	  Me	  
1,5v.	  Erinomaista	  tyyppiä,	  feminiininen,	  keskivahvalla	  raajaluustolla.	  Sivukuvaltaan	  neliömäinen	  
narttu,	  joka	  esitetään	  tänään	  hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  Kaunis	  pään	  profiili.	  Riittävän	  pienet	  korvat.	  
Tummat	  oikeailmeiset	  silmät.	  Sopivat	  nahkapoimut	  päässä.	  Hyvä	  maski.	  Hieman	  pystyssä	  kannettu	  
kaula.	  Toivoisin	  aavistuksen	  korkeamman	  hännänkiinnityksen.	  Erinomaiset	  kulmaukset.	  Rungon	  
lihavuuden	  takia	  vaikuttaa	  pää	  ja	  raajaluusto	  hieman	  kevyeltä.	  Erinomainen	  luonne.	  	  
NUO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  ROP	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
POISSA	  
Blomlane’s	  Sweet	  Paradise	  
Kohta	  3v,	  erinomaista	  tyyppiä,	  sopusuhtainen	  neliömäinen,	  pirteästi	  esiintyvä	  narttu,	  jolla	  erittäin	  
hyvin	  kulmautunut	  takaosa	  ja	  yleisvaikutelmaa	  häiritsevän	  etuasentoiset	  eturaajat	  ja	  puutteelliset	  
etukulmaukset.	  Oikea	  rungon	  malli.	  Ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  maski.	  Hieman	  voimakas	  poimukuvio	  päässä.	  
Hyvät	  korvat.	  Hyvä	  pigmantti.	  Korrekti	  hampaisto.	  Tukeva	  kaula.	  Etuosan	  kehittymättömyys	  
väärentää	  ryhtiä.	  Viehättävä	  selkäviiva.	  
AVO	  EH2	  
Finndanes	  Let’s	  Mingle	  I’m	  Single	  



Tyypiltään	  erittäin	  hyvä	  narttu,	  jolle	  toivoisin	  aavistuksen	  lisää	  ryhtiä.	  Erinomaiset	  kulmaukset,	  
voimakkaat	  nahkapoimut	  rungon	  yläosassa.	  Ilmeikäs	  pää,	  hyvät	  silmät.	  Voimakas	  poimu	  ylittää	  kirsua.	  
Alahuuli	  peittää	  alaetuhammasrivin.	  
AVO	  HYL	  
Pine	  Garden’s	  Apelsin	  
2v,	  Erittäin	  hyväntyyppinen	  narttu,	  jolla	  seistessä	  riittävän	  neliömäinen	  siluetti.	  Liikkeissä	  hieman	  
etumatala.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Tukeva	  kaula.	  Lanneosa	  saisi	  olla	  
tiiviimpi.	  Matalahko	  hännänkiinnitys.	  Tummasilmäinen,	  oikeailmeinen	  pää.	  Hyvä	  kuono.	  Avarat	  
sieraimet.	  Riittävän	  pienet	  korvat.	  Sopiva	  poimukuvio	  otsassa.	  Pirteä	  olemus.	  Toivoisin	  enemmän	  
ryhtiä.	  Erinomainen	  maski.	  Hyvä	  pigmentti.	  
AVO	  ERI1	  
Flintstyle	  Evening	  Star	  
POISSA	  
Jou-Haun	  Justina	  
5v.	  Hyvin	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty,	  mutta	  muutoin	  erinomaisissa	  raameissa	  oleva,	  jolla	  lihavuuteen	  
nähden	  kevyeltä	  vaikuttava	  raajaluusto.	  Oikea	  ilmeinen	  pää.	  Hieman	  liioiteltu	  kuonopoimu	  ja	  äänekäs	  
hengitys.	  Juuri	  riittävä	  maski.	  Keskitummat	  silmät.	  Riittävän	  pienet	  nappikorvat.	  Puuttuva	  ryhti	  antaa	  
hieman	  matalaraajaisen	  vaikutelman.	  Laiskahko	  hännän	  kanto.	  Miellyttävä	  luonne.	  Löysyyttä	  
ranteissa.	  	  
VAL	  EH2	  
Jou-Haun	  Serafina	  
3v.	  Erinomaista	  tyyppiä,	  hyvin	  neliömäinen,	  erinomaisesti	  kulmautunut	  narttu.	  Oikean	  mallinen	  
rintakehä.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Erinomainen,	  riittävän	  feminiininen	  pää,	  jossa	  hyvä	  kuono-‐osa.	  
Aavistuksen	  liikaa	  kuonopoimua,	  mutta	  terve	  hengitys,	  avarat	  sieraimet.	  Tummat,	  oikean	  malliset	  
silmät.	  Riittävän	  pienet	  nappikorvat.	  Reippaat	  liikkeet.	  Suvaitseva	  luonne.	  Hyvin	  kannettu	  häntä.	  
Tasapainoinen	  ja	  kaunis	  poimukuvio	  otsassa.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  
Jou-Haun	  Viivi	  
10,5v.	  Erinomainen	  tyyppi,	  vielä	  riittävän	  neliömäinen	  narttu,	  jolla	  hieman	  leveä	  etuosa	  ja	  löysästi	  
kannettu	  häntä.	  Oikeamallisessa	  päässä	  jo	  kuivumisen	  merkkejä.	  Pienet,	  hyvin	  kannetut	  korvat.	  
Harmaantunut	  maski.	  Reilu	  kuonopoimu.	  Keskitummat	  silmät.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  periksi	  antava	  
ylälinja.	  Heikoksi	  tulleet	  takanivelet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
VET	  ERI1	  ROP-‐vet	  
	  



TUUSNIEMI	  23.2.2013	  
tuom.	  Antonio	  Di	  Lorenzo,	  Italia	  
	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Hariettans	  Tähtisade	  
POISSA	  
UROKSET:	  
Dialbolbric’s	  El	  Delincuente	  
Very	  good	  type,	  a	  little	  bit	  flat	  to	  scull.	  Excellent	  mask.	  Short	  in	  body.	  Very	  good	  coat	  &	  colour	  &	  tail	  &	  
hindquarter.	  Needs	  better	  shoulder	  especially	  in	  movement.	  
JUN	  EH2	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Excellent	  type.	  Square	  in	  body.	  Excellent	  coat.	  Very	  good	  chest	  for	  age	  &	  tail.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  
rear.	  Needs	  deeper	  muzzle.	  Very	  good	  movement.	  
JUN	  ERI1	  
Finndanes	  No	  If’s	  Or	  But’s	  
POISSA	  
Roseclan’s	  Karelian	  Chili	  
Very	  good	  type.	  Needs	  better	  ears.	  Excellent	  propotions	  in	  body	  but	  too	  immature.	  Very	  good	  coat	  &	  
hindquater.	  Good	  enough	  the	  tail.	  Needs	  better	  shoulder	  in	  movement.	  Excellent	  mask.	  
JUN	  EH3	  
Blomlane’s	  Black	  Eros	  
Very	  good	  type	  &	  masculine.	  Needs	  to	  be	  shorter	  	  in	  body	  with	  a	  stronger	  topline	  and	  better	  chest.	  
Very	  good	  tail	  &	  hindquarters.	  Needs	  better	  shoulders	  and	  more	  training	  in	  the	  ring.	  
NUO	  EH1	  
Marabou	  Voice	  Of	  Choice	  
Very	  good	  type.	  A	  little	  bit	  flat	  of	  the	  scull	  and	  too	  heavy	  wrinkle	  on	  the	  nose.	  Square	  in	  body	  but	  too	  
long	  legs.	  Needs	  better	  chest.	  Good	  tail.	  Very	  good	  angulation	  in	  front	  &	  rear.	  Excellent	  mask.	  
AVO	  EH3	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
Excellent	  type.	  Wrong	  mouth.	  Square	  in	  body.	  Needs	  better	  colour.	  Well	  angulated	  front	  &	  rear.	  Very	  
good	  tail.	  Excellent	  mask.	  Masculine	  expression,	  good	  movement.	  
AVO	  EH1	  
Quartz-Amor’s	  Arramiella	  
Very	  good	  type.	  Needs	  wider	  &	  deeper	  muzzle.	  Good	  propotions	  in	  body.	  Needs	  better	  chest	  &	  croup.	  
Tail	  is	  well	  carried.	  Excellent	  coat.	  Needs	  better	  shoulder	  especially	  in	  movement.	  
AVO	  EH2	  
Troppola	  Take	  Me	  To	  The	  Moon	  
POISSA	  
Blå	  Mandag’s	  Luxury	  Line	  Lasse	  
Excellent	  type	  &	  proportions	  in	  body.	  Gould	  be	  more	  compact.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  rear.	  Excellent	  
coat,	  good	  tail.	  Needs	  better	  chest.	  Excellent	  eyes	  &	  mask.	  Very	  good	  movement.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐2	  SERT→FI	  MVA	  
Finndanes	  Inside	  Joke	  
Excellent	  type,	  square	  in	  body.	  Today	  a	  little	  bit	  slim.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  rear.	  Very	  good	  coat	  &	  
tail.	  The	  chest	  is	  wide.	  Excellent	  eyes,	  muzzle,	  mask.	  Very	  good	  movement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  VSP	  
NARTUT:	  
Finndanes	  Next	  Top	  Model	  
Excellent	  type	  &	  proportions.	  	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  rear.	  Good	  bones.	  Good	  enough	  colour.	  Very	  
good	  tail	  &	  chest	  for	  age.	  Excellent	  mask,	  very	  good	  movement.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  
Pugemon	  Lady	  Marmalade	  



Very	  good	  type,	  feminine.	  Needs	  to	  be	  shorter	  in	  body.	  Very	  good	  bones.	  Needs	  better	  shoulder	  as	  well	  
topline.	  Very	  good	  tail	  &	  hindquarter.	  Excellent	  expression,	  good	  movement.	  
JUN	  EH	  
Sese-On	  Kemu-Kerttu	  
Very	  good	  type	  of	  feminine.	  Needs	  better	  position	  of	  eyes	  &	  wide(?)	  muzzle	  &	  shorter	  body.	  Very	  good	  
tail.	  Needs	  better	  shoulder	  as	  well	  topline.	  Excellent	  coat,	  good	  movement.	  
JUN	  EH	  
Strandsmedjans	  Yanka	  
Excellent	  type,	  tide,	  proportion	  in	  body	  &	  coat,	  hindquarter.	  Very	  good	  tail.	  Needs	  better	  shoulder	  in	  
movement.	  Excellent	  muzzle.	  	  
JUN	  ERI3	  SA	  PN-‐4	  
Troppola	  Working	  Girl	  
Excellent	  type	  of	  feminine.	  Very	  good	  proportions	  in	  body.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  rear.	  Very	  good	  
coat	  &	  tail.	  Excellent	  mask.	  The	  movement	  is	  thuest(?).	  
JUN	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Vilway’s	  What’s	  New	  Pussycat	  
Very	  good	  type.	  Needs	  deeper	  muzzle	  and	  wider	  underjaw.	  Square	  enough	  in	  body.	  Very	  good	  coat,	  
tail,	  hindquarter.	  Needs	  better	  shoulder	  in	  movement.	  
JUN	  EH4	  
Grande	  Garganta	  Hay	  Tormenta	  
Very	  good	  type.	  Should	  be	  more	  square	  in	  body.	  Needs	  better	  croup	  &	  sit	  of	  tail.	  Excellent	  coat.	  A	  little	  
bit	  too	  heavy.	  Excellent	  mask.	  Needs	  more	  training	  for	  ring	  &	  movement.	  
NUO	  EH1	  
Hariettans	  Uhkea	  Ursula	  
POISSA	  
Nastanakin	  Olga	  
POISSA	  
Blomlane’s	  Dream	  Come	  True	  
Excellent	  type	  but	  may	  broken	  	  (?)	  even	  the	  cors(?).	  Needs	  to	  be	  more	  square	  in	  body.	  Excellent	  coat.	  
Very	  good	  tail	  &	  hindquarter.	  Needs	  better	  shoulder	  especially	  in	  movement.	  Excellent	  mask.	  
Feminine.	  	  
AVO	  EH2	  
Ehfi	  Homecoming	  Queen	  
Excellent	  type.	  Long	  in	  body.	  Needs	  better	  shoulder	  as	  well	  topline	  in	  movement.	  Excellent	  
hindquarter	  &	  mask.	  
AVO	  EH4	  
Finndanes	  Lets	  Mingleim	  Single	  
Excellent	  type.	  Needs	  longer	  forarm	  as	  well	  better	  topline	  especially	  in	  movement.	  Excellent	  coat	  &	  
hindquarters.	  Very	  good	  tail.	  Too	  dark	  mak.	  Excellent	  underjaw.	  
AVO	  EH1	  
Finndanes	  Living	  By	  Faith	  
Excellent	  type.	  Square	  in	  body	  but	  still	  (?)	  on	  the	  legs.	  Needs	  better	  chest	  and	  shoulder	  especially	  	  in	  
movement.	  Excellent	  coat.	  Very	  good	  tail	  &	  mask.	  The	  step	  could	  be	  longer.	  
AVO	  EH3	  
Nastanakin	  Leainna	  
POISSA	  
Sese-On	  Geimailija	  
POISSA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Excellent	  type,	  sides(?),	  proportions	  in	  body.	  Excellent	  coat,	  hindquarter,	  tail.	  Very	  good	  chest	  &	  
shoulder.	  Excellent	  underjaw	  &	  eyes.	  Very	  good	  movement.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
KASVATTAJALUOKKA	  
Finndanes	  



Very	  good	  average	  for	  type.	  Excellent	  average	  for	  proportions	  in	  body	  &	  angulations	  in	  front	  &	  rear.	  
Very	  good	  average	  for	  movement.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



TUULOS	  7.10.2012	  
tuom.	  Ann-Christin	  Johansson	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Raparperin	  Kultapulu	  
Bra	  propotioner.	  Välutfyllt	  nosparti.	  Fina	  ögon,	  välplacerade	  öron.	  Bra	  hals.	  Bra	  kors	  och	  svans.	  
Vällutvecklade	  kropp.	  Bra	  benstomme,	  tassar.	  Utmärkt	  päls.	  Rör	  sig	  ok.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
UROKSET:	  
Finndanes	  Magic	  Wand	  
Utmärkt	  propotioner.	  Välutvecklad	  junior.	  Välformat	  huvud,	  kunde	  vara	  mer	  utfyllt	  under	  ögonen.	  Bra	  
öron.	  Utmärkt	  hals,	  rygglinje	  och	  kors.	  Utmärkt	  kropp.	  Mycket	  bra	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Korta	  
hasor.	  Något	  spretiga	  tassar.	  Bra	  rynkor	  för	  åldern.	  Rör	  sig	  bra	  roll.	  Behöver	  mörkna	  i	  pigmentet.	  
Något	  lång	  i	  pälsan.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Strandsmedjans	  Under	  
Bra	  propotioner.	  Fintformat	  huvud.	  Tillräckligt	  brodd	  i	  nosparti,	  fina	  ögon.	  Något	  stora	  öron.	  Bra	  hals.	  
Något	  fallande	  kors.	  Bra	  svans.	  Bra	  kropp	  för	  åldern.	  Normala	  vinklar.	  Tillräckligt	  benstomme.	  Rör	  sig	  
ganska	  löst	  i	  fronten,	  bra	  bak.	  Mycket	  bra	  päls.	  
JUN	  ERI2	  
Bozo	  Gang’s	  Tyrmäystippa	  
Bra	  propotioner.	  Mycket	  välformat	  huvud	  med	  bra	  bredd	  i	  nosparti.	  Fina	  ögon,	  fina	  rynkor.	  
Vällplacerad	  öron,	  bra	  mask.	  Bra	  hals,	  rygglinje	  och	  kors.	  Behöver	  utvecklas	  i	  bröstkorgen,	  särskilt	  på	  
djupet.	  Utmärkt	  vinklar,	  utmärkt	  benstomme.	  Bra	  tassar.	  Bra	  svans.	  Rör	  sig	  bra.	  Bra	  päls.	  
NUO	  ERI1	  SA	  VA-‐SERT	  
Finndanes	  Kinging	  Around	  
Bra	  skall.	  Kunde	  ha	  mer	  utfyllt	  nosparti	  under	  ögonen.	  Något	  kraftig	  nosrynka	  och	  kunde	  ha	  mer	  
pannrynkor.	  Välplacerad	  öron.	  Bra	  hals.	  Utmärkt	  kors	  och	  svans.	  Utmärkt	  kropp	  och	  vinklar.	  Bra	  
benstomme.	  Rör	  sig	  bra	  men	  är	  något	  lågställd.	  Bra	  päls.	  
NUO	  EH3	  
Milone’s	  Yuriko	  Mio	  
Stor	  hane.	  Saknar	  helt	  bredd	  och	  utfyllda	  i	  nospartiet,	  tunn	  underkäke.	  Borde	  ha	  mera	  pannrynkor.	  
Något	  lätta	  öron.	  Tillräckligt	  hals.	  Något	  fallande	  kors.	  Utmärkt	  svans.	  Behöver	  utvecklas	  i	  kroppen.	  
Bra	  vinklar,	  bra	  benstomme.	  Rör	  sig	  ganska	  latt,	  behöver	  få	  mer	  tyngd	  och	  roll	  i	  rörelser.	  Utmärkt	  päls	  
och	  färg.	  
AVO	  H	  
Roseclan’s	  Icy	  Posmo	  
Stor	  hane.	  Välformat	  huvud.	  Kunde	  ha	  mer	  brodd	  i	  nospartiet	  och	  underkäken.	  Utmärkt	  pannrynkor.	  
Välplacerad	  något	  stora	  öron.	  Något	  små	  ögon.	  Bra	  färg	  på	  mask	  och	  öron.	  Bra	  hals.	  Bra	  kors.	  Utmärkt	  
kropp	  och	  benstomme.	  Normala	  vinklar.	  Något	  veka	  mellan	  händer.	  Rör	  sig	  parallellt	  med	  bra	  steg	  och	  
roll.	  Bra	  päls.	  
NUO	  ERI2	  
Merenrannan	  Tohtori	  Sykerö	  
Stort,	  öppet	  välformat	  huvud	  med	  bra	  bredd	  och	  utfyllnad	  i	  nospartiet.	  Bra	  pannrynkor.	  Stora	  vacra	  
ögon,	  något	  stora	  öron.	  Utmärkt	  hals,	  rygglinje	  och	  kors.	  Något	  lös	  svans.	  Mycket	  bra	  kropp.	  Normala	  
vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Rör	  sig	  parallellt	  med	  bra	  steg.	  Bra	  päls	  och	  färg.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PU-‐2	  SERT→FI	  MVA	  
Pugemon	  Fearless	  Dream	  
Utmärkt	  propotioner.	  Välformat	  huvud	  med	  öppet	  ansikte,	  bra	  bredd	  i	  nospartiet.	  Tillräckligt	  stora	  
ögon,	  välplacerad	  öron.	  Bra	  hals	  och	  rygglinje.	  Bra	  kors.	  Bra	  kropp.	  Mycket	  bra	  vinklar	  och	  
benstomme.	  Rör	  sig	  bra.	  Bra	  päls	  och	  färg.	  Något	  kraftig	  nosrynka.	  
AVO	  ERI2	  
Roseclan’s	  Flaming	  Saturn	  



Stor	  hane	  med	  ganska	  enkelt	  huvud.	  Kunde	  ha	  mera	  pannrynkor	  och	  vara	  mer	  utfyllt	  under	  ögonen.	  
Något	  kort	  hals.	  Stark	  rygg.	  Bra	  kors.	  Tillräckligt	  svansrull.	  Kraftig	  kropp.	  Bra	  vinklar.	  Något	  tunn	  
benstomme	  till	  sin	  storlek.	  Rör	  sig	  ok.	  Bra	  päls.	  
AVO	  EH4	  
Troppola	  Robert	  De	  Niro	  
Något	  lätt	  hane.	  Bra	  huvud	  med	  välmarkerade	  pannrynkor.	  Kunde	  ha	  kraftigare	  underkäke.	  Bra	  
placerade,	  något	  stora	  öron.	  Något	  kort	  hals.	  Bra	  rygglinje,	  kors	  och	  svans.	  Behöver	  mera	  kropp.	  Bra	  
vinklar	  och	  benstomme.	  Något	  uppdsagen	  baklinje.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steglängd	  men	  går	  i	  två	  spår.	  
Något	  prominenta	  ögon	  där	  ögonvitena	  syns.	  Bra	  päls.	  
AVO	  EH3	  
Strandsmedjans	  Valentino	  
Bra	  storlek,	  utmärkt	  propotioner.	  Välformat	  huvud	  med	  stort	  öppet	  ansikte.	  Bra	  nosparti.	  Fina	  stora	  
ögon.	  Välplacerad	  öron.	  Utmärkt	  hals	  och	  kors.	  Bra	  kropp	  och	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Rör	  sig	  mycket	  
bra	  bak	  med	  bra	  roll,	  något	  slarvigt	  fram.	  Utmärkt	  päls.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PU-‐3	  
Raparperin	  Käpypoika	  
Mycket	  välformat	  huvud	  med	  stort,	  öppet	  ansikte.	  Fint	  nosparti.	  Fina	  ögon,	  välplacerade	  svarta	  öron.	  
Bra	  hals.	  Mycket	  bra	  kors	  och	  svans.	  Utmärkt	  kropp.	  Bra	  vinklar.	  Utmärkt	  benstomme	  och	  tassar.	  
Utmärkt	  rörelser	  med	  bra	  roll	  och	  steglängd.	  Bra	  päls	  och	  färg.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PU-‐1	  VSP	  
Troppola	  Nicolas	  Cage	  
Välformat	  huvud	  med	  brett	  ansikte.	  Något	  stirriga	  ögon,	  välplacerad	  små,	  svarta	  öron.	  Mycket	  bra	  hals.	  
Utmärkt	  kors.	  Utmärkt	  kropp	  ock	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Något	  kraftig	  nosrynka.	  Rör	  sig	  parallellt	  
med	  utmärkt	  steg	  och	  roll.	  Bra	  päls.	  
VAL	  ERI3	  SA	  PU-‐4	  
Kastanjan	  Anagallis	  
Utmärkt	  propotioner.	  Bra	  huvud,	  kunde	  vara	  något	  mer	  utfylld	  under	  ögonen.	  Fina	  ögon	  och	  öron.	  
Tillräckligt	  hals.	  Bra	  kors.	  Utmärkt	  kropp.	  Bra	  vinklar	  och	  benstomme.	  Rör	  sig	  bra	  och	  parallellt.	  
VET	  ERI2	  
Vilway’s	  Legend	  Of	  Love	  
Snygg	  veteran	  hane	  med	  stort	  välformat	  huvud	  och	  öppet	  ansikte.	  Fina	  ögon,	  välplacerad,	  svarta	  öron	  
något	  stora	  öron.	  Utmärkt	  hals	  och	  kors,	  kropp	  och	  vinklar.	  Tillräckligt	  benstomme.	  Rör	  sig	  med	  bra	  
steg	  och	  roll.	  Utmärkt	  päls.	  
VET	  ERI1	  SA	  ROP-‐vet	  
NARTUT:	  
Strandsmedjans	  Vilma	  
Utmärkt	  propotioner.	  Välformat	  huvud,	  stora	  mörka	  ögon,	  välplacerad	  öron.	  Bra	  hals.	  Bra	  kors	  och	  
svans.	  Tillräcklig	  kropp	  för	  åldern.	  Bra	  vinklar.	  Passande	  benstomme.	  	  Rör	  sig	  parallellt	  fram,	  något	  
hjalbent	  bak.	  Bra	  päls.	  
JUN	  ERI3	  
Strandsmedjans	  Wera	  
Mycket	  lovande	  junior.	  Bra	  propotioner.	  Välformat	  huvud,	  stora	  mörka	  ögon.	  Utmärkt	  hals	  och	  kors.	  
Välkroppad.	  Bra	  vinklar	  och	  benstomme.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steglängd	  och	  roll.	  Utmärkt	  päls.	  
JUN	  ERI1	  SA	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
POISSA	  
Xeriex’s	  Just	  Do	  It	  
Bra	  propotioner.	  Feminint	  välformat	  huvud.	  Bra	  ögon,	  något	  stora	  öron.	  Utmärkt	  hals.	  Bra	  kors.	  
Välutvecklad	  kropp.	  Bra	  vinklar,	  tillräckligt	  benstomme.	  Rör	  sig	  parallellt	  med	  bra	  steg	  och	  roll.	  
Utmärkt	  päls.	  Något	  framträdande	  ögon.	  
JUN	  ERI2	  
Merenrannan	  Xantara	  



Utmärkt	  propotioner.	  Feminint,	  välformat	  huvud,	  fina	  ögon,	  välplacerad,	  något	  stora	  öron.	  Utmärkt	  
hals	  och	  kors	  och	  svans.	  Bra	  kropp.	  Mycket	  bra	  vinklar.	  Tillräckligt	  benstomme.	  Rör	  sig	  parallellt	  med	  
bra	  steg.	  Mycket	  bra	  päls.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Desbord	  Giulietta	  
Välformat	  huvud,	  välutfyllt	  nosparti.	  Något	  små	  ögon,	  välplacerad	  öron.	  Utmärkt	  hals,	  kors	  och	  svans.	  
Mycket	  bra	  kropp	  och	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Rör	  sig	  bra.	  Bra	  päls.	  
AVO	  ERI	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
Utmärkt	  propotioner.	  Feminint,	  välformat	  huvud	  med	  stora	  ögon.	  Kunde	  vara	  mera	  utfyllt	  under	  
ögonen,	  välplacerad,	  något	  stora	  öron.	  Utmärkt	  hals	  och	  svans.	  Kort	  rygg.	  Utmärkt	  kropp.	  Normala	  
vinklar.	  Rör	  sig	  bra.	  
AVO	  ERI2	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Kingpoint	  Break	  The	  Bank	  
Stort,	  öppet	  ansikte	  med	  stora	  fina	  ögon,	  välplacerad	  öron.	  Bra	  hals.	  Mycket	  bra	  kors.	  Välkroppad.	  
Normala	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Kunde	  ha	  mer	  markerade	  pannrynkor.	  Rör	  sig	  parallellt	  med	  bra	  
steg	  och	  roll.	  Bra	  päls.	  
AVO	  ERI4	  
Merenrannan	  Unique	  Miss	  ilo	  
Vackert	  huvud	  med	  öppet	  ansikte.	  Stora	  ögon,	  välplacerad,	  något	  stora	  öron.	  Utmärkt	  hals	  och	  svans.	  
Kort	  rygg.	  Bra	  kropp.	  Normala	  vinklar.	  Tillräckligt	  benstomme.	  Rör	  sig	  bra	  med	  bra	  roll.	  Utmärkt	  päls.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  SERT	  
Merenrannan	  Willi	  Hilla	  
Något	  lågställd	  tik	  med	  välformat	  huvud,	  fina	  ögon.	  Bra	  pannrynkor.	  Välplacerad	  öron.	  Något	  kort	  hals.	  
Bra	  kors	  och	  svans.	  Utmärkt	  kropp.	  Bra	  vinklar	  och	  benstomme.	  Rör	  sig	  bra.	  
AVO	  ERI	  
Roseclan’s	  Flaming	  Venus	  
POISSA	  
Strandsmedjans	  Meyla	  
Bra	  propotioner.	  Välformat	  huvud.	  Kunde	  ha	  något	  mer	  utfyllt	  nosparti	  under	  ögonen.	  Stora	  mörka	  
ögon,	  goda	  öron.	  Utmärkt	  hals.	  Bra	  kors	  och	  svans.	  Kunde	  ha	  mer	  kropp-‐	  och	  bröstdjup.	  Bra	  vinklar.	  
Rör	  sig	  bra.	  Tillräckligt	  benstomme.	  Pälsen	  ej	  i	  utställningskondition.	  
AVO	  EH	  
Xeriex’s	  King’s	  Peace	  
Något	  lågställd	  tik.	  Välformat	  huvud	  med	  bra	  brodd	  i	  nospartiet.	  Stora	  fina	  ögon,	  något	  ljusa	  ögon.	  
Utmärkt	  hals,	  kors	  och	  svans.	  Utmärkt	  kropp	  och	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Mycket	  bra	  rörelser.	  Bra	  
päls.	  
AVO	  ERI3	  SA	  PN-‐4	  
Strandsmedjans	  Nezzie	  
Utmärkt	  propotioner.	  Välformat	  huvud	  med	  fult	  ansikte.	  Mycket	  fina	  ögon.	  Kunde	  ha	  något	  mer	  brodd	  
i	  nospartiet.	  Utmärkt	  hals.	  Utmärkt	  svans.	  Mycket	  bra	  kors.	  Bra	  kropp	  och	  vinklar.	  Mycket	  bra	  
benstomme.	  Rör	  sig	  bra	  fram	  och	  med	  bra	  steglängd	  men	  kunde	  ha	  mera	  roll.	  Bra	  färg.	  
VAL	  ERI2	  SA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  
Mycket	  vackert	  huvud.	  Välmarkerade	  rynkor.	  Fina	  ögon,	  välplacerad	  öron.	  Bra	  hals.	  Kort	  rygg.	  Mycket	  
bra	  kors	  och	  svans.	  Bra	  kropp	  och	  vinklar	  och	  benstomme.	  Utmärkt	  rörelser	  med	  bra	  roll.	  Bra	  päls.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  ROP	  
Kastanjan	  Gardenia	  
Utmärkt	  storlek	  och	  propotioner.	  Välformat	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Små,	  svarta	  välplacerad	  öron.	  
Mycket	  bra	  hals	  och	  kors.	  Utmärkt	  kropp	  och	  vinklar.	  Tillräckligt	  benstomme.	  Rör	  sig	  bra.	  
VET	  ERI1	  SA	  VSP-‐vet	  
Nensi	  
Bra	  huvud,	  fina	  ögon.	  Något	  kort	  hals.	  Bra	  kors	  och	  svans.	  Utmärkt	  kropp.	  Bra	  vinklar.	  Något	  tunn	  
benstomme.	  Rör	  sig	  ok	  men	  saknar	  roll.	  Hela	  pälsen	  skiftar	  i	  brunt.	  



VET	  EH2	  
Vilway’s	  Hypnotic	  Poison	  
Feminint	  huvud	  son	  saknar	  de	  rastypiska	  detaljerna.	  Har	  inga	  pannrynkor.	  Har	  uppsvängt	  underkäke.	  
Fina	  ögon.	  Bra	  hals	  och	  kors	  och	  svans.	  Mycket	  bra	  kropp.	  Tillräckligt	  vinklar.	  Tunn	  benstomme.	  Rör	  
sig	  ganska	  bra.	  Bra	  päls.	  
VET	  EH3	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Merenrannan	  
4	  kombinationer.	  Mycket	  lika	  alla	  med	  bra	  huvuden,	  bra	  kroppar	  och	  benstommar,	  rörelser,	  pälsar	  och	  
färgar.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
	  



Turku KV 21-22.1.2012  
Tuomari: Robert Dunlop, Gb 
 
Pentuluokka  
Bozo Gang’s Kaikilla Mausteilla 
 
Overall well-balanced, very promising puppy. Lovely head with of excellent width of under 
jaw, and good mouth, large expressive eyes, excellent work in head. Would prefer more pad-
ding under eyes and smaller ears, needs darker nails, short muscular neck, excellent front 
assembly, good bone, square in body, well rounded muscular rear, tail set could be higher, 
well angulated rear, would prefer no cutting of hair on backend.  
PEN1, KP, ROP-PEN 
 
Juniorluokka urokset 
Bozo Gang’s Tyrmäystippa 
 
Impressive dog, bea head, large, well-bodied, good width of under jaw, large expressive 
eyes, very good wrinkle on head, good ears, well-balanced, more nose wrinkle shouldn’t not 
be heavier. Excellent chest, good angulations front & rear, level topline, could be slightly 
shorter, well set tail with good curl. Well-muzzled back end. Good bone & substance. Coat off 
good length & structure, front movement very good, would like to see more roll in behind. 
JUN, ERI2  
 
Finndanes Kinging Around 
 
Beautiful shape, square & compact, large round head, very good under jaw, well-bodied un-
der eyes, large eyes, lovely wrinkle, ears could be smaller, short strong neck, good depth & 
width of chest, heavy overnose wrinkle, spoils the look for me. Well angulated front & rear, 
high set tail with double curl, good depth of body, needs to strengthen in rear on the move. 
Good coat condition and colour, pigmentation. Very showy. 
JUN, EH3 
 
Kingpoint Eye For An Eye 
 
Nice size and shape, for me the head is too plain, good size of eye, mouth, lacks body under 
eyes, needs more width in the top of head, good depth of width of chest, excellent bone & 
substance, high set tail, moved well. Coat too long.  
JUN, EH4 
 
Pixietail’s About A Boy 
 
Good overall shape, head OK, nice width of underjaw, large expressive eyes, needs to 
broaden on the top of head, good neck, upright in shoulder, enough depth of body but lacks 
the width, straight in rear, overall needs more bone & substance, very happy on the move, 
needs to watch his front leg on the move, good coat, nice & short. 
JUN, EH 
 
Strandsmedjans Qubus 
 
Beautiful head, exellent width of under jaw, wide open nose, good bodied under eyes, eyes 
full of fire, very good top of head, well wrinkled, wll-placed velvet ears, well arched neck, 
good front and rear angulation, good depth and width of chest, coppy body, excellent tail, 
strong hocks, moved very well front and rear, would prefer more bone. 
JUN, ERI1, SA 
 



Xeriex King Of The Roadways 
 
Very happy dog, good size, for me he needs more width allthrough, well-bodied muzzle, 
needs more chin, well-placed large open nose, beautiful, expressive eyes, top of scull too 
narrow, small ears, too high-placed, arched neck, front angulation good, good topline, good 
coat, too overangulated behind so in his movement the hocks turn out and not enough roll. 
JUN, EH 
 
NUORTEN LUOKKA UROKSET 
 
Azalea’s Joe DiMaggio 
 
Very coppy, lovely shape, beautiful head and expression, wide under jaw, well-placed nose, 
well-bodied under eyes, good eye, good width, of top shall, well-wrinkled, excellent pigment, 
ears could be smaller, but well-placed, excellent neck, deep wide chest, good body condition, 
well-muscled rear, well-set tail, moved very well. Coat could be shorter. 
NUO, ERI1, SA, PU1, ROP, SERT, CACIB 
 
Finndanes Inside Joke 
 
Overall good size and shape, good width of under jaw, needs more chin, topskull wide en-
ough, expressive eyes, need more bodied under eyes, strong neck, deep chest, needs more 
width although, good bone, well-rounded croup, tailset too low but good twist, needs more 
reach in front in the movement, needs stronger pastern, coat too long, nails too light, needs 
more pigmentation. 
NUO, EH3 
 
Souldon Bounty Hunter 
 
Like the bone and substance, too long in body, good width of under jaw, very large eyes, un-
fortunately the nosewrinkle is extremely heavy, good width of skull, short neck, well angu-
lated front, not balanced enough in body, tailset low, short hocks, good coat, moved ok.  
NUO, H 
 
Xeriex’s King Of The Hill 
 
Excellent head, lovely expression, well-bodied muscle, wide underjaw, large open nose, very 
expressive eyes, good body under eyes, well placed ears, could be smaller, deep, wide 
chest, straight front of good bone, level topline, high set tail, with ok twist, slightly overangu-
lated behind, needs straighter hocks, steady movement but throws his hocks too much, too 
long in loin, not square in body. 
NUO, EH2 
 
AVOIN LUOKKA UROS 
 
Blackbrilliant 
 
Like the size and shape, pleasing head, but needs more body under eyes, needs more width 
in underjaw, large eye, good top of head, well-placed ears, enough wrinkles, good neck, front 
angulation. Width and depth of chest, bone ok, needs tighter pasterns, needs more angula-
tion behind, lacks drive, tailset could be higher, good length of coat. 
AVO, EH 
 



 
 
 
Kingsize Fawn Brazilian Chevre 
 
Very large, round head, good under jaw, well-bodied muzzle, good nose placement, large 
expressive eyes, good top of head, well wrinkled, needs smaller ears, well arched neck, good 
front & rear angulations, excellent bone and substance, high set tail, topline good, needs 
shorter loin, excellent pigmentation throughout. 
AVO, ERI2, SA 
 
Kirby’s Just One Word 
 
Large upstanding dog, well-balanced, large head, excellent underjaw, mouth and chin, large, 
open nose, well-bodied muzzle, expressive eyes, excellent wrinkle, short, good neck, good 
depth and width of chest, well bodied, level topline, high set tail, restricted front movement 
due to short upright shoulder, ears far too large, excellent coat condition. 
AVO, ERI3 
 
Riishill’s Herman 
 
Poissa 
 
Strandsmedjans Valentino 
 
Lovely overall shape and size, large round head, very expressive large eyes,  enough wide 
under jaw, well-placed nose, good top of head, well wrinkled, well-placed excellent ears, 
deep wide chest, straight front, good bone, compact body, overangulated behind, coat length 
good, movement in front good, close behind, Otherwise very nice pug. 
AVO, ERI1, SA, VASERT 
 
Wanja Marin 
 
Large head, expressive eyes, well bodied muzzle, good wrinkle, needs wider top skull, small 
ears, well-arched neck, deep chest, enough width, level topline, needs shorter loin, well 
rounded croup, good tail twist, movement could be better in front and rear, good coat texture. 
AVO, EH4 
 
VALIOLUOKKA UROKSET 
 
Kingpoint Crab Bait 
 
Beautiful shape and outline, very nice dog. Large expressive eyes, well rounded head, excel-
lent width of underjaw, well bodied muzzle, well placed nose, good width of top skull, well 
wrinkled, excellent neck, very good shoulder, good depth and width of chest, straight front of 
good bone, strong pasterns, good feet, lovely short body and short loin, excellent topline, 
would prefer shorter coat, slightly overangulated in rear, low hocks, very exiting on the move, 
would prefer smaller ears. 
VAL, ERI1, SA, PU2, VARACA 
 



 
 
 
 
 
 
Anjos Volvo 
 
Large round head, good width of skull, well wrinkled, large expressive eyes, well placed 
nose, needs more width of the underjaw, well bodied muzzle, very good shape and outline, 
good shoulder placement, deep wide chest, enough bone, well bodied, good angulation be-
hind, tailset, enough curl, nice length of coat, moved well.  
VAL, ERI 
 
Faunus Ginger Griffin 
 
Good shape, excellent bone and substance, large,  impressive head, good underjaw, well 
placed nose, well bodied muzzle, large expressive eyes, well placed ears, small, good width 
of skull, well wrinkled, deep wide chest, good elbows, well angulated rear, good tail, ok twist, 
moved with purpose and drive, would prefer much shorter coat and no trimming. 
VAL, ERI4, SA 
 
Finndanes Eye-Cather 
 
Lovely overall shape and size, good round head, large expressive eyes, enough width of top-
skull, with good wrinkle. Well placed nose, needs wider underjaw, excellent neck and shoul-
ders, deep wide chest, short level back, well angulated rear, high tailset, with good double 
twist, moved very well with drive. Would prefer black nails. 
VAL, ERI3, SA, PU4 
 
Jou-Haun Jack 
 
Poissa 
 
Troppola Nicolas Cage 
 
Large, compact dog, round head, large expressive eyes, would prefer more width to under-
jaw, well bodied muzzle, good wrinkle on top of head, needs more layback of shoulder, drops 
in topline, well rounded rear, high set of tail, ok curl, good bone and substance, needs more 
roll and drive in movement.  
VAL, EH 
 
Vilway’s Tuesday Heartbreaker 
 
Beautiful shape and outline, large round head, expressive eyes, good wrinkle on top of head, 
needs wider under jaw and smaller ears, good depth and width of chest, excellent bone, 
short level back, high set tail, good curl, well rounded rear, well muscled, in very good condi-
tion, front movement very good, rear needs more roll, coat condition excellent. 
VAL, ERI2, SA, PU3 
 
 
 
 
 
 
 



VETERAANI LUOKKA UROKSET 
 
Black Boy Marin 
 
Very good shape and balance, excellent head with all good qualities, lovely small ears, excel-
lent shoulders, still holding level topline, in wonderfull condition, lovely coat, movement still 
very sound, can easily outmove younger dogs. 
VET, ERI1, SA, ROP-VET 
 
Kaa-Kaarin Karl-Gustav 
 
Excellent size, square shape, large, round very pleasing head, nice eyes, ears, mouth. Would 
prefer more depth and width of chest, today he is not holding his topline, wich is roached, in 
excellent condition, moved well. 
VET, EH3 
 
Vilway’s Legend Of Love 
 
In lovely condition, well bodied large round head, good width of underjaw, wide top of skull, 
good wrinkle, well angulated front and rear, deep wide chest, very well ?spung? ribs, level 
topline, excellent high set tail double twist, needs smaller ears, and shorter body, and 
stronger rear movement. 
VET, ERI2, SA 
 
 
 
JUNIORI LUOKKA NARTUT 
 
Alaunt Carlin Vraie Jolie Paix 
 
Pleasing head, needs time to develope. Good front and rear angulations. Deep wide chest, 
enough bone, needs shorter back, coat of good texture and colour, moved well. 
JUN, ERI3 
 
Bozo Gang’s Tähtisädetikku 
 
Very nice shape, spoiled with eye-deformaty, well angulated, good coat, well bone. 
JUN, HYL 
 
Finndanes Let’s Mingle I’m Single 
 
Beautiful, excellent shape and construction, beautiful head, excellent head propotions, beau-
tiful neck, chest front rear excellent topline, movement very good. 
JUN, ERI1, SA 
 
Finndanes Like It Or Not 
 
Poissa 
 
Jou-Haun Serafina 
 
The most beautiful head and expression, express. Eyes, good neck and shoulders, level top-
line, good rear, well set tail and curl, good bone, would prefer shorter inback. 
JUN, ERI4 
 



Jou-Haun Sarah Jessica 
 
Head of good quality and proportions. Well wrinkled forehead, excellent eyes, ears, mouth, 
good neck and shoulders, deep wide chest, level topline, movement with reach and drive, 
would prefer shorter back, good coat condition. 
JUN, ERI 
 
Kingpoint Eat My Hat 
 
Good front and rear movement. Needs larger head and wider underjaw and smaller ears, 
well anculated infront and rear. Enough bone, level topline, high set tail with good curl, needs 
shorter back. 
JUN, EH 
 
Kingpoint Eyes Wide Shut 
 
Large, round head with good propotions, good width topskull, well wrinkled forehead, needs 
smaller ears, well arched neck, good front and rear, level topline, moved very steadily with 
reach and drive, excellent tail, could have shorter back. 
JUN, ERI 
 
Riishill’s Ilona-Iloinen 
 
Very pleasing, well balanced head, well arched neck, good deep chest, moved well, would 
prefer smaller ears, tighter tail and level topline, would like to see her when matured. 
JUN, EH 
 
Saradane’s Absolutely Divine 
 
Head needs to develope and fill out, should end up as a nice head, good wide, deep chest, 
level topline, good tailset, needs more reach and drive in movement. In lovely condition. 
JUN, EH 
 
Strandsmedjans Qleo 
 
Stunning head, excellent propotions, well arched neck, excellent front and rear, level topline, 
high set tail, good depth and width of chest, in beautiful coat condition, moved very well. 
JUN, ERI2, SA 
 
Xeriex’s Birthday Present 
 
Very pretty head, good propotions, needs smaller ears, good front and rear, level topline, 
needs more depth and width in chest and needs to be short in back. In good condition. 
JUN, EH 
 
 
NUORTEN LUOKKA NARTUT 
 
Flintstyle Evening Star 
 
Very good head, large expressive eyes, well balanced, ears could be smaller, excellent neck, 
good shoulders, chest could be wider, good topline, excellent tail, moved very well. Needs 
time to mature in body. 
NUO, ERI4 
 
 



Omenavoron Albus 
 
Very nice, honest girl, good qualities allthrough, nice make and shape, unfortunately today 
doesn’t want to show herself. But a nice bitch. 
NUO, EH 
 
Strandsmedjans Nezzie 
 
Very beautiful girl, lovely head well balanced, excellent qualities, good depth of chest, well 
sprung ribs, short level back, excellent tailset, good bone and substance, moved very well. 
Good coat condition. 
NUO, ERI2, SA, PN2, VASERT, VARACA 
 
Troppola Sofia Coppola 
 
Poissa. 
 
Vilway’s Unbeatable Rose 
 
Beautiful head, excellent qualities, wide underjaw, large eyes, lots of wrinkles, well arched 
neck, excellent front and rear, good chest, excellent tailset, a lovely coat condition. 
NUO, ERI1, SA, PN1, VSP, SERT, CACIB 
 
Wonghoff Dsquared 
 
Very good head, well balanced, lovely neck and shoulders, excellent tail and twist, well bod-
ied, would prefer not the tongue stick out of the mouth, needs better pigmentation althrough. 

NUO, EH 
 
Xeriex’s Diesel Wind 
 
Well compact body, head qualities good but needs wider underjaw, well angulated front and 
rear, good coat condition, moved very well. 
NUO, ERI3 
 
NARTUT AVOIN LUOKKA 
 
Elinora 
 
Large round head of good qualities, needs darker eyes, well arched neck, good front and 
rear, level topline, needs more bone and spring of rib, moved very well. 
AVO, EH 
 
Hanlait Yulinetta 
 
Large, well balanced head, good propotions, good neck, front and rear, nice depth and width 
of chest, good bone substances, needs shorter back, today she lacks condition in undercar-
riage. Moved well. 
AVO, EH4 
 
Kingsize Fawn Brazilian Picanha 
 
Beautiful, large, well balanced head, with good proportions, well developed chest, good front 
and rear, compact body, moved very well. In good condition. 
AVO, ERI3 



 
Roseclan’s Flaming Venus 
 
Short and square, beautiful coat in condition, head could be larger, needs more bone and 
substance also lacks front reach and rear drive. 
AVO, EH 
 
Strandsmedjans Hjördiz 
 
Very attractive of good shape and balance, excellent on the move, lovely large eyes, good 
width of underjaw, needs shorter nostrils, excellent front and rear, beautiful coat and condi-
tion. 
AVO, ERI2, SA, PN4 
 
Troppola Mirelle Cherie 
 
Impressive large round head, good quality throughout, well arched neck fitting to the front, 
good depth of chest and substance, short and square, moved very well. 
AVO, ERI1, SA, PN3 
 
Typy 
 
Poissa. 
 
Vipervuoren Hulda 
 
Pretty face, well balanced, good neck and shoulders, needs wider chest and better topline, 
tailset too low, moved well. 
AVO, EH 
 
VALIOLUOKKA NARTUT 
 
Jou-Haun Josefina 
 
Beautiful large head, expressive eyes, good width of underjaw, small eyes, good wrinkle in 
forehead, well arched neck, well arched front and rear, in lovely condition, would prefer 
shorter back, level topline, high set tail, good in front movement, in rear, hocks turning out. 
VAL, ERI1, SA 
 
VETERAANILUOKKA NARTUT 
 
Jou-Haun Viivi 
 
In excellent condition, large round head, wide underjaw, large expressive eyes, could be 
darker, good front and rear, moved very well. Lovely coat. 
VET, ERI1, SA, VSP VET 
 
KASVATTAJALUOKKA 
 
Finndanes 
 
All very well balanced and great. Of the same type and look. All moved very well. 
KASV2, KP 
 
 
 



 
Jouhaun 
 
All large, well boned, good size of good heads, all in lovely coat and condition. Moved well. 
KASV3, KP 
 
Strandsmedjans 
 
Very well balanced, good type, moved very well together. 
KASV1, KP 
 
Xeriex’s 
 
Ei esitetty 
 
 



TURKU	  20.-21.10.2012	  
tuom.	  Hans	  Almgren	  (pennut	  ja	  nartut)	  
	  
PENTULUOKKA,	  NARTUT:	  
Golden	  Jump	  Sally	  
7	  månader,	  vackert	  rundat	  tikhuvud	  med	  bra	  underkäke.	  Tunna	  välansatte	  öron,	  bra	  ögan.	  Lagom	  
rynkar	  i	  huvudet.	  Bra	  rygg.	  Samlad	  kropp.	  Starka	  ben.	  Tät	  päls.	  Välringlad	  svans.	  
PEN1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
NARTUT:	  
Kingpoint	  Waka	  Waka	  
10	  månader.	  Huvud	  som	  äl	  välrundat,	  något	  dominerande	  ögon.	  Lagom	  hals,	  compact	  hals,	  stark	  rygg.	  
Svart	  ansikts	  mask.	  Välringlad	  svans.	  Tät	  päls	  som	  är	  mjuk.	  Rör	  sig	  bra.	  
JUN	  ERI3	  
Mille	  Bassi	  Virtrudes	  Vida	  
En	  något	  lätt	  tik	  som	  är	  något	  lång	  i	  kroppen.	  Välrundat	  huvud,	  mörka	  något	  dominerande	  ögon,	  bra	  
rynkor.	  Medelkraft	  benstomme.	  Tät	  mjuk	  päls	  som	  ligger	  mot	  kroppen.	  Enkelt	  ringlad	  svans.	  Behöver	  
bli	  fastare	  i	  kroppen.	  Bra	  rörelser.	  
JUN	  EH	  
Millimarin	  Kaneli-Kaunotar	  
Tik	  med	  mycket	  rynkor	  i	  ansiktet	  med	  kraftig	  näsrynka.	  Bra	  bredel	  på	  käckanne,	  välkroppad.	  Lite	  tung	  
i	  sin	  kropp.	  Kvit	  bröst	  ben.	  Låg	  ansatt	  svans.	  Tät	  päls	  som	  är	  mjuk,	  ligger	  mot	  kroppen.	  Skjuter	  upp	  
ländpartiet.	  Borde	  ha	  kraftigare	  benstomme.	  
JUN	  EH	  
Ronfleren	  Amusant	  Accolade	  
Bra	  storlek	  under	  käcken.	  Kunde	  vara	  djupare	  och	  ögonen	  mörkare,	  bra	  hals.	  Brude	  käckan.	  Bra	  kropp.	  
Delvis	  ljus	  klor.	  Mycket	  bra	  päls	  som	  är	  mjuk	  och	  ligger	  mot	  kroppen.	  Väl	  övr(?)	  ryggsen.	  Buren	  svans.	  
Rör	  sig	  bra.	  
JUN	  ERI	  
Strandsmedjans	  Vilma	  
10	  månader,	  kunde	  vara	  lite	  mera	  kuddig	  i	  nosparti.	  Öron	  som	  är	  tunna	  men	  fasta.	  Samlad	  kropp.	  Stark	  
rygg,	  kompakta	  tassar.	  Mycket	  bra	  päls	  struktur.	  Starka	  ben.	  Väl	  över	  ryggen	  ringlad	  svans.	  Rör	  sig	  
med	  stil.	  
JUN	  ERI2	  SA	  
Strandsmedjans	  Wera	  
Svart	  tik.	  Något	  ljusa	  ögon,	  välburna	  öron.	  Stark	  rygg.	  Mycket	  bra	  benstomme.	  Bra	  ben	  och	  lår.	  Låg	  
ansatta	  haslär.	  Fin	  glanssi	  i	  pälsen.	  Kompakt	  kropp.	  Dominerande	  ögan	  stör	  något.	  Rör	  sig	  med	  bra	  
resning.	  
JUN	  ERI4	  
Troppola	  Velvet	  Morning	  
Balanserad	  tik	  med	  rundat	  huvud.	  Lagom	  med	  rynkor.	  Ögonen	  kunde	  vara	  mörkare.	  Stark	  rygg.	  Platta	  
tassar.	  Väl	  över	  ryggsen	  buren	  svans.	  Goda	  rörelser.	  
JUN	  ERI1	  SA	  PN-‐3	  VA-‐SERT	  
Bozo	  Gang’s	  Kaikilla	  Mausteilla	  
Balanserad	  tik.	  Ögonen	  kunde	  vara	  något	  större	  och	  mera	  bredd	  i	  nosparti.	  Välansatta	  öron.	  Bra	  hals.	  
Välvinklad	  front.	  Utmärkt	  volym	  i	  kropp.	  Lätt	  ringlad	  svans.	  Tillreckligt	  benhöjd.	  Pälsen	  kunde	  vara	  
längre.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  
NUO	  ERI2	  
Darikar	  Veni	  Vidi	  Vici	  
Kraftfull	  och	  kompakt.	  Bra	  djup	  i	  underkäke.	  Bra	  volym	  i	  kropp.	  Kann	  torka	  upp	  något.	  Bra	  benhöjd.	  
Väl	  på	  ryggen	  burna	  svans	  med	  fina	  rörelser.	  
NUO	  ERI1	  SA	  
Millimarin	  Jessu-Jemiina	  
Svart	  tik.	  Välplaserade	  ögon.	  Lågt	  ansatta	  öron.	  Bra	  hals,	  platta	  tassar.	  Kort	  bröstkorg	  av	  den	  grövre	  
benstomme.	  Glanssig	  päls.	  Brutt	  gående	  fram.	  Något	  trönga	  näsporrar.	  



NUO	  EH4	  
Millimarin	  Jetta-Janella	  
1	  år	  9	  månader,	  kraftig	  tikhuvud.	  Välutfult	  nosparti,	  välansatta	  öron.	  Volym	  i	  kroppen.	  Veka	  
mellanhändu	  platta	  tassar.	  Lågt	  ansatt	  svans.	  Glanssig	  päls.	  Rör	  sig	  i	  två	  spär.	  Lång	  i	  länden.	  
NUO	  EH	  
Riishill’s	  Ilona-Iloinen	  
Vackert	  rundat	  huvud,	  mörka	  ögon,	  brede	  käckan.	  Tillräckligt	  pigment.	  Välformat	  hals,	  fina	  kalosser.	  
Fina	  bröstkorg.	  Något	  mjuk	  underlinje.	  Kort	  päls.	  Svansen	  kunde	  vara	  bättre	  ringlad.	  Låg	  i	  länden.	  
NUO	  EH3	  
Bozo	  Gang’s	  Tule	  Hyvä	  Kakku	  
Välkroppad	  tik	  med	  bra	  propotioner.	  Välrundat	  huvud,	  bra	  bredd	  på	  käckan.	  Välansatta	  öron.	  Bra	  rygg	  
och	  hals.	  Kompakt	  kropp.	  Rör	  sig	  med	  stil	  och	  stramhet.	  Välringlad	  svans.	  
AVO	  ERI4	  
Elinora	  
POISSA	  
Fanilla	  De	  Lamico	  
Mycket	  aktraktiv	  kompakt	  tik.	  Välrundat	  huvud,	  mörka	  runda	  ögon.	  Djup	  underkäke.	  Mörk	  pigment.	  
Lång	  bröstkorg	  med	  bra	  volym.	  Välringlad	  svans.	  Tät	  päls	  som	  är	  mjuk.	  Rör	  sig	  spenstigt	  med	  fin	  
rundning.	  
AVO	  ERI1	  SA	  PN-‐1	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Hanlait	  Yulinetta	  
En	  krafting	  och	  något	  tung	  tik.	  Kunde	  ha	  djupare	  underkäke.	  Bra	  pigment.	  Bra	  hals	  men	  altför	  mycket	  
skin.	  Bra	  ben	  brend	  bröstkorg.	  Bra	  pälsstruktur.	  Låg	  stäld.	  
AVO	  H	  
Oscularia’s	  Heavenly	  Divine	  
Balanserad	  tik	  med	  något	  ljus	  pigment.	  Välrundat	  huvud,	  mörka	  ögon,	  stark	  hals.	  Stram	  rygg,	  breda	  lär.	  
Utmärkt	  päls,	  mjuk	  kort	  päls.	  Svansen	  ligger	  som	  en	  kanelbulla.	  Trevligt	  temperament.	  Sunda	  rörelser.	  
AVO	  ERI	  
Oscularia’s	  Merry	  Go	  Round	  
Mycket	  tilltalande	  2	  åring,	  utmärkt	  propotioner.	  Lagom	  med	  rynkor.	  Välutfyllt	  nosparti.	  Stark	  hals,	  bra	  
kropp.	  Välrundat	  bröstkorg.	  Lägt	  ansatt	  svans.	  Rör	  sig	  med	  fina	  resning.	  
AVO	  ERI3	  SA	  
Roseclan’s	  Flaming	  Venus	  
POISSA	  
Strandsmedjans	  Nezzie	  
Välpalanserad,	  bra	  storlek.	  Välrundat	  huvud,	  bra	  ögan	  storlek,	  välburna	  öron.	  Bra	  djup	  i	  underkäke.	  
Bra	  hals	  längdt.	  Vällvinklad	  bakställ.	  Tät	  päls,	  samlade	  tassar.	  Rör	  sig	  fritt	  med	  bra	  steg.	  
AVO	  ERI4	  SA	  
Troppola	  Sofia	  Coppola	  
Vackert	  rundat	  tik	  huvud.	  Välburna	  tunna	  öron.	  Lagom	  med	  läppan.	  Bra	  pigment.	  Bra	  volym	  i	  
bröstkorg.	  Kunde	  ha	  mera	  vinklar	  i	  bakställ.	  Välplasera	  ringlad	  svans.	  Tät	  mjuk	  päls.	  Rör	  sig	  bra	  med	  
rätt	  rundning	  bak.	  
AVO	  ERI2	  SA	  
Strandsmedjans	  Nova	  
Tilltalande	  tik,	  vackert	  rundat	  huvud,	  mörka	  ögon.	  Lagom	  med	  rynkor.	  Kompakt	  kropp.	  Tät	  päls.	  Bra	  
ben,	  välvinklad.	  Mycket	  bra	  pigment.	  Rör	  sig	  med	  stil.	  Bär	  upp	  sin	  kropp	  väl.	  
VAL	  ERI2	  SA	  PN-‐4	  
Tangetoppen’s	  Unbreakabl’	  News	  
Kraftfull	  tik,	  aningen	  lång	  i	  länden.	  Något	  dominerande	  ögan.	  Halsen	  kunde	  vara	  torrare.	  En	  väl	  välvd	  
bröstkorg.	  Välringlad	  svans.	  Låga	  hasor.	  Rör	  sig	  med	  utmärkt	  steg	  och	  bär	  upp	  sin	  kropp	  väl.	  
VAL	  ERI3	  SA	  
Vilway’s	  Unbeatable	  Rose	  



Tik	  av	  bra	  storlek,	  nätt	  rundat	  huvud.	  Fulligt	  nosparti.	  Bra	  hals	  och	  rygg.	  Stram	  rygg,	  kompakt	  kropp,	  
spenstiga	  ben.	  Samlade	  tassar.	  Väl	  över	  ryggen	  ringlad	  svans.	  Bra	  propotioner	  för	  en	  ung	  champion.	  
Välgoende.	  
VAL	  ERI1	  SA	  PN-‐2	  VA-‐CA	  
Vilway’s	  Hypnotic	  Poison	  
POISSA	  
KASVATTAJALUOKKA:	  
Strandsmedjans	  
2	  svarta	  2	  fawn.	  Utmärkta	  pigment,	  välrundat	  huvuden.	  Bra	  käkan,	  välansatta	  öron.	  Bra	  hals	  och	  
överlinje.	  4	  individu	  som	  är	  kompakta	  med	  god	  resning	  och	  utmärkt	  könspregel.	  Dom	  rätta	  pälsarna	  
som	  är	  korta,	  tätä	  och	  mjuka.	  Utmärkt	  uppfödrar	  typ.	  
KASV1	  KP	  ROP-‐kasv	  
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