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Jaden näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä):

Valioluokassa 8.1.2011->

27.7.2013 Pori kv – Tuomari Tuula Savolainen

VAL ERI3

6 v. Tyyppi erinomainen. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. Erinomainen eturinta. Hieman lyhyt kaula.  
Suorahkot lavat. Tilava rintakehä. Hyvä, leveä, joskin hieman luisu lantio. Hyvä takaosa. Viistot, 
hieman lyhyet olkavarret. Hyvä raajaluusto. Hyvä häntä. Hieman kapeat takaliikkeet. Ylälinja voisi olla  
liikkeessä tiiviimpi. Ei tänään parhaassa turkissa. Riittävät hapsut.

6.7.2013 Piteå Int, Sweden – Tuomari Bertil Lundgren, Ruotsi
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KÄY EH

Tik som ser tung ut. Bra prop & storlek. Fem huvud med tillräck längd. Bra hals & skuldra. Bra 
röstkorg, svag rygg, fallande kors. Rör sig kort och bundet. Ej in bästa päls men bra kval.

11.5.2013 Helsinki kv – Tuomari Johan Juslin

VAL EH3

Hyvät rungon mittasuhteet nartulla, jolla tynnyrimäinen rintakehä. Aavistuksen kääpiömäyräkoiran 
ilmettä. Hyvä raajaluusto, seistessä ja liikkuessa narttu takakorkea. Haluan enemmän polvikulmauksia  
ja tilavuutta takaosaan. Rungon karvapeite lyhyt.

4.5.2013 Tampere kv – Tuomari Barbara Ruth Smith, Ruotsi

KÄY ERI1

Feminine head and expression. Adequate forechest. Balanced angulation. Good coat. Moves well from  
all sides.

27.4.2013 Lahti kv – Tuomari Anders Tunold-Hansen, Norja

KÄY ERI2

Mycket bra typ. Goda proportioner. Välformat huvud med tillräcklig längd. Bra hals. Något tung över 
skuldra. Bra vinklat fram och bak. Välformad kropp som inte behöver bli ngt tyngre. Rör sig med bra 
steglängd.

13.4.2013 Tallinna kv – Tuomari Laurent Heinesche, Luxemburg
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VAL ERI1 CQ PN4

Nice feminine face, good forechest, nice topline, good ribgage, rear angulations minimal, good tailset,  
tolerate carriage, good texture, correct movement behind, tight in front.

19.1.2013 Turku kv – Tuomari Markku Mähönen

VAL ERI3

Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä rakenne ja sukupuolileima. Kaunisilmeinen pitkä pää. Hyvä runko jonka 
pitäisi olla tiiviimpi. Hyvät raajat ja kulmaukset. Niukahko mutta riittävä karvapeite. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Miellyttävä käytös.

9.12.2012 Helsinki kv – Tuomari Francesco Cochetti, Italia

VAL ERI

Correct bite, beautiful head and expression. A bit short in upper arm & soft in pasterns. Beautiful 
neck, topline could be stronger, correct tailset. Beautiful rear angulation. OK coat. Moves quite well.

8.12.2012 Helsinki kv – Tuomari Michael Allerup Nielsen, Tanska

VAL ERI

5 years, good size, elegant feminine head, good bite, strong muzzle, good topline and croup, nice 
forechest, ribcage could be a bit larger, good bone for size, nice angulation, moves well, nice red 
colour but dull coat.

25.11.2012 Minsk kv, Valko-Venäjä – Tuomari Gitty Schwab, Luxemburg
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VAL ERI2 PN2 R-CACIB

Arvostelu on venäjäksi.

24.11.2012 Minsk kv, Valko-Venäjä – Tuomari Andrei Kisliakov, Belarus

VAL ERI2 PN3

Arvostelu on venäjäksi.

25.8.2012 Tervakoski kv – Tuomari Marie Gadolin, Ruotsi

VAL ERI1

Championtik av utmärkt typ och storlek. Mycket vackert huvud och uttryck. Korrekt bett men mycket 
tandsten. Utmärkt hals och skuldra. Tillräckligt förbröst. Välkroppad, tillräckliga vinklar bak, går 
parallelt med utmärkt steglängd men blir ganska rund över länd och kors. Torr och urfälld päls.

28.7.2012 Pori kv – Tuomari Vincent O'Brien, Irlanti

VAL ERI2 SA PN2 VARACACIB

Nice feminine head. Well set eyes. Clear stop. Excellent feathering in ears. Good keel. Strong 
shoulders. Good strong bone. Tight feet. Strong hindquarters. Holds topline very strong. Moves very 
well with good drive.

22.7.2012 Ukmerge Nat, Liettua – Tuomari Ramune Kazlauskaite, Liettua

VAL ERI1 SERT N  LT CH, BALT CH→
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Arvostelu on liettuaksi.

21.7.2012 Ukmerge Nat, Liettua – Tuomari Vitaliy Belskyy, Ukraina

VAL ERI1 SERT

Arvostelu on venäjäksi.

8.7.2012 Karjaa kv – Tuomari Natalja Nekrosiene, Liettua

VAL EH3

5 years old. Good bone. Correct head. Lowset neck. Rising topline. Well-sprunt ribs. Needs more 
forechest. Steep shoulders. Weak hocks. Movement needs more reach & drive.

17.6.2012 Helsinki kv – Tuomari Marianne Holmli, Norja

VAL ERI1 SA PN3

Excellent type, super topline, feminine head with excellent pigmentation. Enough coat with good 
quality. Nice movement. Excellent temperament.

28.4.2012 Lahti kv – Tuomari Jetta Tschokkinen

VAL EH2

5 v. Erittäin hyvä koko, hyvä tyyppi. Miellyttävä pää, oikea purenta. Hyvä kaula. Niukka eturinta ja 
lyhyt rintakehä. Hyvä takaosa. Yhdensuuntaiset liikkeet. Hieman niukat hapsut ja helmat. Varma 
käytös.
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11.3.2012 Vilna kv, Liettua – Tuomari Nina Karlsdotter, Ruotsi

VAL ERI1 SERT

Very nice head, beautiful eyes, good profile, good ears, good neck, level topline, tail ok, good length 
but a bit short ribcage, good forechest, good bone & front legs, ? in balance, moves with style, good 
coat quality but needs more under. (ilmeisesti turkkia kaivattiin mahan alle lisää)

10.3.2012 Vilna kv, Liettua – Tuomari Branislav Rajik, Slovenia

VAL EH

4 years, very beautiful head, excellent eyes, some extra skin on throat, good forechest, topline low in 
withers, correct ribcage, good coat, nice colour, high carried tail, topline not typical.

22.1.2012 Daugavpils Nat, Latvia – Tuomari Vladimir Aleksandrov, Venäjä

VAL ERI1 CQ PN1 SERT ROP

Arvostelu on venäjäksi.

21.1.2012 Daugavpils Nat, Latvia – Tuomari Tamara Sarmont, Valko-Venäjä

VAL ERI1 CQ PN2

Arvostelu on venäjäksi.

3.12.2011 Helsinki kv – Tuomari Dusan Paunovic, Serbia
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VAL ERI

4,5 years old elegant female. Normal head, middle chest, correct bones. Enough correct topline and 
behind. Bit close behind legs. Ok angulations front and behind. Moving still narrow. Good 
temperament.

20.11.2011 Jyväskylä kv -  Tuomari Tarmo Viirtelä

VAL ERI2 SA

Jalo pää, kovin erisuuntaiset kuonon ja kallon ylälinjat, kaunis ilme. Purenta ok. Näyttävä eturinta. 
Hyvä selkälinja, vahva runko. Hyvät takakulmaukset. Riittävän kiiltävä karva. Löysät alahuulet ja 
reilusti kaulanahkaa. Hyvät sivuliikkeet, aika kapeat takaliikkeet. Hyvä käytös.

19.11.2011 Jyväskylä kv – Tuomari Guy Deavons, Kanada

VAL ERI2 SA

Pleasing type with good head proportions. The neck of sufficient length. She has good bone for size. 
Prosternum is adequate. She lacks a little bit hind angulations and stands a bit high. She moves close 
going away. In the move she has a level topline.

23.4.2011 Narva kr, Viro – Tuomari Jelena Kruus, Viro

VAL ERI1 PN3

(Suomennettu Viron kielestä) Erittäin hyvä, elegantti. Riittävä luusto, sopiva pää kehoon nähden, 
kauniit tummat silmät, hyvä kuonon pituus. Kaula voisi olla vähän pidempi, selkälinja voisi olla 
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parempi. Hieman takakorkea, sopivat kulmaukset edessä ja takana, hyvä eturinta, tyypillinen liikkuja.

10.4.2011 Rakvere kr, Viro - Tuomari Tomasz Borkowski, Puola

VAL ERI1 PN3

Nice, elegant, energetic, happy, powerful. Good proportion, nice narrow feminine head, good eye & 
ear, little higher in rare than front when standing. Would like better rare angulation. Good coat, 
efficient in movement, friendly, well pigmented.

9.4.2011 Rakvere kr, Viro - Tuomari Anca Giura, Romania

VAL ERI1 PN1 SERT ROP

Feminine, strong little dog, no tooth problems. Correct eyes, dark, sound body. Enough chest & good 
angulations.

8.1.2011 Tarto kr, Viro – Tuomari Ligita Zake, Latvia

VAL ERI1

Nice feminine head with enough parallel lines. Underjaw strong enough. A bit short croup (=lantio). 
Could have better tail carriage. Ribcage long enough. Correct angulations in front, could have better 
behind. Correct temperament.

Avoimessa luokassa 11.4.2009-  22.5.2010  

22.5.2010 Helsinki kv – Tuomari Tu  ula Savolainen  
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AVO EH1

Noin 3 v. narttu. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman lyhyt kaula. Hyvä 
eturinta. Lavat voisivat olla viistommat. Hyvät olkavarret. Takana kulmauksia voisi olla hieman 
enemmän. Hieman jyrkkä lantio. Hyvän syvyinen rintakehä, joka saisi olla pidempi. Pitkä lanneosa, 
sopiva raajaluusto. Edestakaisliikkeessä ahtautta, sivuliikkeessä riittävä askelpituus. Hyvä karvanlaatu 
& hapsut. Iloinen käytös.

24.4.2010 Lahti kv – Tuomari Petter Steen, Norja

AVO EH3

Liten feminin tik med god typ. Vackert huvud. Framskjuten skulder, skulle önska mera manke 
(=säkä). Tillräckligt förbröst. Spend överlinje. Hög över länden och faller i korset, svaga haser 
(=kintereet). Härlig kropp, bra benstomme. Rör sig smalt, OK från sidan. Behöver självförtroende och 
träning.

3.4.2010 Vesilahti r – Tuomari Marja Salminen

AVO ERI1 PN3

Erinomainen tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Oikeanlaatuinen karva. Hyvä eturinta ja 
rintakehän pituus. Vahva selkä. Voimakas lanne. Hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa. Säkä 
voisi olla aavistuksen voimakkaampi. Liikkuu ja esitetään hyvin.

8.8.2009 Turku kr – Tuomari Iren Naarits, Viro

AVO ERI1 PN2
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Very typey bitch with nice head and beautiful eyes. Nice neck, correct topline. Good angulations front 
& behind. Good chest, keel could be longer. Free movement but narrow seen from behind. Wonderful  
temperament.

2.8.2009 Pori kv – Tuomari Theo Leenen, Belgia

AVO EH4

2,5 years old bitch that is out of coat at the moment. Feminine head, dark eyes. Complete scissors 
bite. Good neck and shoulder. Could be a little bit stronger in back. Good bone and feet but weak in 
pasterns (=vuohiset). Moving well.

12.7.2009 Laukaa kr – Tuomari Irina Poletaeva

AVO EH2

Correct breed type, excellent size, typical feminine head. Correct tendition and pigmentation. Should 
have better topline in movement and better muscles condition. Typical tail carriage, breast bone 
could be longer, very well angulated behind. Should have more power in movement. Still needs time 
for final development. Typical coat texture.

4.7.2009 Tuusula kr – Tuomari Hans Almgren, Ruotsi

AVO ERI1 PN2 SERT

Medelstor tik. Mycket feminin. Vackert huvud, bra uttryck. Torr hals som kan bli lite kraftfullare. Står 
bra på sina framåt riktade tassar. Bra längd på kroppen. Stram (=suora, ryhdikäs) rygg. Lite platta 
tassar fram. Rör sig med fin pendel från sidan.
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28.6.2009 Hämeenlinna kr – Tuomari Anne Livo Buvik, Norja

AVO EH1

Utmärkt typ. Gott feminint huvud, mycket bra hals och skulder, välutvecklat förbröst, bröstkorget 
kunde vara litet längre. Utmärkt benstomme (=luusto) och goda tassar. Aningen steel överarm, 
tillräckligt vinklad bak. Rör sig med något kort steg fram och tillräckligt påskjut. Saknar något behäng 
(=hapsut?) för dagen.

3.5.2009 Turenki r – Tuomari Tapio Eerola

AVO H

Tyypiltään hyvä. Kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta ja alaleuka voimakkaampi. Silmät, korvat, 
purenta ok. Etuasentoiset lavat ja hieman lyhyt kaula. Rintakehä hieman lyhyt. Riittävät 
takakulmaukset ja eturinta. Hyvä turkin laatu. Liikkuu voimakkaan sisäkierteisesti edestä, 
tehottomasti takaa.

26.4.2009 Lahti kv – Tuomari Hans Lehtinen

AVO EH1

Kaunislinjainen tällä hetkellä hyvin niukkakarvainen narttu. Alaleuka saisi olla voimakkaampi. Hyvin 
lyhyt rintakehä ja pitkä lanne. Kaunis ylälinja. Hyvin pitkärunkoinen.

19.4.2009 Jämsä r – Tuomari Markku Mähönen

AVO ERI3 PN4
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Oikeat mittasuhteet, hyvät linjat. Pitkä, kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula + ylälinja. Eturinta saisi olla 
voimakkaampi. Hyvät kulmaukset. Hieman niukahko karvapeite, laatu oikea kuitenkin. Sivuliikkeessä 
hyvä askel, hieman kapea takaa. Käyttäytyy hyvin.

11.4.2009 Lappeenranta kv – Tuomari Tino Pehar, Kroatia

AVO EH

2 years old. Correct sized length of body. Nice head & expression. Typical eyeshape. Very good 
angulations. In movement needs more drive behind.

Nuorten luokassa 20.9.2008-  17.3.2009  

20.9.2008 Hyvinkää r - Tuomari Svein Nordang, Norja 

NUO EH1

Mycket god. Vackert huvud. Korrekt bett. Välkroppad med god förbröst. Aning fallande kors. 
Tillräckligt vinklad fram, aning öppna bakbensvinkel. Goda rörelser. Bra päls, fin färg. Gott gemyt.

Junioriluokassa 26.1.2008-7.9.2008

7.9.2008 Helsinki, Mastery kr - Tuomari Paula Rekiranta
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JUN EH1

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin hyvä narttu, jolla vielä kapeat etu- ja takaliikkeet. 
Kaunisilmeinen nartun pää. Tummat silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Rintakehä saa vielä kehittyä. 
Hieman niukka polvi- ja kinnerkulmaus. Hyvä luusto ja raajojen asento. Vielä niukka mutta 
oikeanlaatuinen turkki. Hyvät sivuliikkeet.

30.8.2008 Helsinki r - Tuomari Marie Gadolin, Ruotsi

JUN ERI1 PN2 SERT  

17 mån långlinjerad tilltalande juniortik, mycket vackert huvud och uttryck, korrekt bett, lång hals, 
vällagd skuldra, utmärkt överarm, gott förbröst, välformad bröstkorg som bör bli längre i sin undre 
del, något lång i länden och avfallande kors, annars goda vinklar bak, utmärkt pälskvalitet, utmärkta 
rörelser.

24.8.2008 Hämeenlinna kv - Tuomari Tamas Jakkel, Unkari

JUN ERI1 PN4 VASERT

Good type. Lovely head. Good shoulder. A bit short upper arm. Good balance and substance for her 
age. Well angulated hind. Would prefer better topline on the move.

16.8.2008 Kouvola kr - Tuomari Zsuzsanna Balogh, Unkari

JUN ERI1 PN2 SERT    
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Good type and size. Movement good. Correct topline and underline.

2.8.2008 Kuopio kv - Tuomari Kresten Scheel, Tanska

JUN ERI1 PN2 VASERT

16 months old beautiful female. Well proportioned very nice head. Good front assembly. Nice 
sternum. Good topline. Good chest. Well angulated hind quarter. Needs to grow more coat. Very nice 
sound movement with long easy step.

1.8.2008 Kuopio kv - Tuomari Horst Kliebenstein, Saksa

JUN ERI1 PN4

Für das Alter etwas wenig Haar, jedoch sehr schöner Kopf mit korrektem Auge und Ohr. Fest im 
Rücken und gutem Rutensitz. Gute Brustbreite und -tiefe. Vorzügliche Winkelungen, raumgreifendes 
Gangwerk, gut geschossene Pfoten.(Ikäisekseen hieman vähän karvaa, kuitenkin hyvin kaunis pää ja 
oikeanlaiset silmät ja korvat. Kiinteä selkä ja hyvä hännän kiinnitys. Hyvä rinnan leveys ja syvyys. 
Erinomaiset kulmaukset, laajat liikkeet, hyvät tiiviit tassut.)

19.7.2008 Ypäjä kr - Tuomari Maret Kärdi, Viro

JUN EH2

16 kk. Vielä kesken kehityksen. Keskivahva raajaluusto. Runko kaipaa tilavuutta. Hieman hennolta 
vaikuttava juniori. Ilmeikäs pää. Hiukan takaluisu kallo-osa. Hyvät silmät, korvat ja hampaisto. Hyvä 
kaula, riittävä säkä. Pitkähkö lanneosa. Riittävän laskeva lantio, korkea hännän kiinnitys. Hyvät 
etukulmaukset. Korkea kinner. Hieman voimattomat liikkeet mutta reipas olemus. Kaipaa selvästi 
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lihasmassaa. Oikeanlaatuinen, riittävä karvapeite.

5.7.2008 Mikkeli kr - Tuomari Anne Sume, Viro

JUN ERI1 PN4

Narttumainen. Erinomainen turkki. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvä luusto. Narttumainen pää ja 
ilme. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Hyvä turkki tulossa. Liikkuu ja esiintyy reippaasti.

29.6.2008 Mäntsälä-Järvenpää kr - Tuomari Danielle Dryburgh, Australia     

JUN EH2

Pleasing head and expression. Would like to see better front angulation and better ribbing. Tends to 
run up to the hind quarters in topline. Correct coat texture. Unsound in movement.

14.6.2008 Forssa kv   - Tuomari Petru Muntean, Romania  

JUN ERI1 PN2 SERT      

14 months old. Good type. Well balanced. Nice female head. Correct bite. Strong forechest. Correct 
angulated fore and hind. Good pigmentation & movement.



16

8.6.2008 Pöytyä r - Tuomari Elisabeth Rhodin, Ruotsi

JUN ERI1 PN3 VASERT   

Lagom stor elegant junior tik. Vackert huvud och uttryck. Mycket bra förbröst. Bra överlinje. Rör sig 
parallelt med bra steg. Päls av bra kvalitet. Trevligt temperament.

24.5.2008 Helsinki Aptus kv - Tuomari Istvan Csik, Unkari

JUN ERI1 PN3

1 Jahre alt elegante Hundin. Femininer Kopf & Anstrahlung. Korrekte Ober & Unterlinie. Korrekte 
Bewegungen. Gute Bodenabstand.

11.5.2008 Turenki r   - Tuomari Helina Jürgens-Simberg, Viro   

JUN ERI1 PN1 SERT VSP        

Erinomainen tyyppi. Kaunis, feminiininen pää. Riittävän pitkä kaula. Riittävät kulmaukset edessä ja 
takana. Rintakehä saisi olla pidempi. Tuntuu hieman takakorkealta. Tarvitsee enemmän 
näyttelykoulutusta.

3.5.2008 Koski Tl r - Tuomari Pauliina Sjöholm

JUN H

Hyväntyyppinen feminiininen narttu. Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis feminiininen pää. Hyvä 
eturinta. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä. Rintakehä vielä aivan kesken kehityksen, sen  
tulisi pidentyä ja syventyä. Lyhyt lantio ja ylös kiinnittynyt häntä. Niukasti kulmautunut takaa. Kokoon  
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sopiva luusto. Oikeanlaatuinen kiiltävä karvapeite. Hyvä luonne. Liikkuu hyvällä askelpituudella. 
Tarvitsee paljon aikaa.

1.5.2008     Hollola r - Tuomari     Tuula Savolainen  

JUN EH1

13 kk ikäinen kaunislinjainen nuori narttu. Antaa tänään seistessä hieman takakorkean 
vaikutelman. Kaunis pää ja ilme. Lavat voisivat olla viistommat. Eturinta vielä puutteellinen. Tarvitsee 
aikaa kehittyäkseen rungoltaan. Hyvin kulmautunut takaosa. Oikeanlaatuinen karva, tänään hieman 
niukassa turkissa ja hapsuja saisi olla enemmän. Suorat edestakaisliikkeet. Sivuliikkeessä reipas 
askel. Tarvitsee vielä aikaa. 

26.4.2008 Lahti kv - Tuomari Massimo Inzoli, Italia

JUN EH3

Correct bite & number of teeth. Typical head, correct colour of the eyes. Topline should be stronger. 
A little bit long in body. Tail not straight in movement, turns to one side.

5.4.2008 Vesilahti r   - Tuomari Päivi Eerola  

JUN ERI1 PN3 VASERT  

Juniorinarttu, jolla hyvin kaunis pää ja ilme. Hyvä koko, erinomainen luusto. Selvä sukupuolileima. 
Sopiva kaula. Ikäisekseen riittävä runko. Hyvä eturinta. Lyhyt lantio. Erinomaiset eturaajat ja etuliike. 
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Hyvä karvan laatu. Esitetään edukseen.

30.3.2008 Kokemäki r - Tuomari Esko Nummijärvi 

JUN H

Rotutyyppi erittäin hyvä. Vielä niukassa karvassa kilpaileva narttu. Hyvä kaula, selkä ja lantio. 
Rintakehä saisi olla suurempi ja kehittyneempi. Hyvät raajat. Karvanlaatu oikea. Tämä koira vaatii 
aikaa kehittyäkseen.

16.3.2008 Tampere kv - Tuomari Orietta Zilli, Italia 

JUN ERI4

One year. Feminine nice expression. Good proportion between skull and muzzle. Good bite. Correct 
neck. Good top- and underline. Good angulations feet and tail. Good movement with temperament.

8.2.2008 Tallinna kv   - Tuomari Francesco Cochetti, Italia  

JUN ERI2

Feminine, good head & expression. Correct bite. A bit narrow front. Good neck. Topline & ... Enough 
coat. Moves quite well.

26.1.2008 Turku kv   - Tuomari Paul Stanton, Ruotsi  
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JUN EH2

Very pretty junior. Very sweet expression, needs more underjaw. Good neck. Topline needs to 
develop. Good bone. Feet should be a little tighter. Good hind angulations, a little straight in 
shoulder. Good body & forechest for age. Good side movement, needs more strength in front. 
Excellent temperament. Very good coat quality.

Pentunäyttelyt ja -luokat 29.9.-9.12.2007:

9.12.2007 Helsinki kv - Tuomari Ligita Zake, Latvia

KP, PN2 (pentuluokka)

Correct type. Nice type of head. Straight enough topline. Ribcage long enough. Body deep enough. A 
bit high tailset. Correct angulation. Nice temperament.

2.12.2007 Helsinki, Pentunäyttely   - Tuomari Päivi Eerola  

KP, PN1, ROP-pentu, RYP3      

Kaunis pentu. Erinomaiset mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Kaunis täyteläinen pää. Sopiva kaula. 
Erinomainen eturinta! Tasapainoinen rakenne. Hyvä askelpituus. Hieman kapeat takaliikkeet. 
Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
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25.11.2007 Helsinki, Pentunäyttely - Tuomari Saija Juutilainen

KP, PN2, pentuluokka 7-9 kk 1.

Mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, jolla tasapainoiset raajaluut, riittävä runko. Rintakehä saisi olla 
pidempi. Narttumainen pää ja ilme. Hyvä purenta. Alaleuka saisi olla vahvempi. Etukulmaukset 
saisivat olla voimakkaammat, muuten hyvät. Kaunis väri ja karvapeite. Liikkuu hyvin, mutta ylälinja 
liikkeessä saisi olla parempi. Mukava luonne.

17.11.2007 Jyväskylä kv - Tuomari Eeva Rautala

KP, PN2 (pentuluokka)

Erittäin hyvän tyyppinen mutta vielä hyvin pentumainen narttu. Kaunisilmeinen pää. Runko vielä kovin  
kehittymätön. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella melko 
yhdensuuntaisesti. Hyvä luonne. Kaipaa kehittymisaikaa ja esiintymistottumusta.

11.11.2007 Lahti, Pentunäyttely - Tuomari Jetta Tschokkinen

KP, PN1, ROP-pentu    

Lähes 8 kk. Vielä pentumainen narttupentu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis nartun pää. Kauniit 
silmät. Valmis purenta. Hyvä kuono-osa. Ikäisekseen hyvä eturinta. Rintakehä voisi olla hieman 
pidempi. Varsin suorat eturaajat. Rintakehän tulee vielä täyttyä. Hyvä takaosa. Hyvin kannettu häntä. 
Vielä kapeat liikkeet takana. Reipas esiintyminen. Kaunis turkki ja väri. 

 3.11.2007 Espoo, Pentunäyttely - Tuomari Hannele Jokisilta
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KP, PN1, ROP-pentu, RYP1    

Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Hieman pystyt lavat 
mutta erinomainen eturinta. Sopusuhtaisesti kulmautuneet edestä ja takaa. Hyvä luusto. Riittävä 
rintakehä. Hyvä karva. Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin.

21.10.2007 Lahti, Pentunäyttely - Tuomari Marianne Holm 

KP, PN1, ROP-pentu, RYP2    

Tosi viehättävä ja narttumainen. Kaunis pää, leikkaava purenta. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys, mutta  
rintakehä on liian lyhyt. Hyvä raajaluusto ja kulmaukset. Hyvä karvapeite. Etuaskel on varsin 
huolimaton. Itsevarma ja iloinen.

29.9.2007 Hyvinkää, Pentunäyttely - Tuomari Annamaria Beenen-Sluyters, Hollanti

KP, PN2

Nice bitch with very feminine expression. Very nice head with good length of muzzle. Good skull, nice  
dark eyes, ears well worn. Good bite. She is well built with nice forechest and good topline. Nice bone 
and feet. Nice coat. Nice movement. 


