NARTTUJEN ARVOSTELUT 2009
C.I.B FIN, SE, DK, NO, EE MVA ARAKI ADREAM COMTRU FIN20122/05, s. 8.9.2004,
(Araki Pick Up A Penguin at Afterglow & Araki Devils Daughter of Lasang) kasv. Ken
Sinclair, om. Tanja Hakamo
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
5 years, very lovely bitch of high quality, lovely head, compliteally in balance, darkbrown
round eyes, correct bite, good neck, topquality body with typical angulations, she is a
reprint of the breed standard, congratulations with such a lovely speciment. VAL ERI 1,
PN-2
BANTAM SHEPHERD´S LIONESS FIN16606/05, s. 5.2.2005 (Kidhill’s Bronze &
Khambas Bonita Lioness), kasv. Johanna Jussila, om. Leena Prokkonen
Oulu KV 18.7.2009, Juha Putkonen
4 v. hyvänkokoinen, mittasuhteet ok, sopivan vahva nartun pää, tummat silmät, hyvä
purenta, tilava runko, eturintaa saisi olla enemmän, löysyyttä kyynärpäissä, seistessä
kaartaa kyynärpäitä hieman ulospäin, köyristää hieman selkäänsä, riittävät kulmaukset
takana, niukat edessä, hyvä karvanlaatu, ei parhaassa näyttelykunnossa, hieman leveät
etuliikkeet, kapeat takaa, miellyttävä käytös. AVO H
Oulu KV 19.7.2009, Tuire Okkola
4 v. sopivan kokoinen narttu jonka turkki ei tänään näyttelykunnossa, riittävän voimakas
pää kokoon nähden, hyvä purenta, hyvä kaula, pysty olkavarsi, rintakehä voisi olla
syvempi ja lantio tasaisempi, riitt kulmautunut takaa, hyvin kiertyvä häntä, mutta
häntäkarvat tänään puutteelliset, hyvä turkinlaatu, mutta tänään ei näyttelykunnossa,
liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä kääntäen tassujaan sisäänpäin, esitetään hyvin.
AVO H
BANTAM SHEPHERD´S LIONETTE FIN16611/05, s. 5.2.2005 (Kidhill’s Bronze &
Khambas Bonita Lioness), kasv. Johanna Jussila, om. Marita Leskinen
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Mature bitch, very nice substance, very good proportions, good head, a bit upright
shoulders, very good coat & movement. AVO EH
BANTAM SHEPHERD´S NORTHERN NIGHT FIN56593/07, s. 16.10.2007 (Lövskär’s Isar
Tsan-Po & Bantam Shepherd’s Lioness), kasv, Johanna Jussila, om. Kati Nummela
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Bitch of very nice size, very good head & expression, very good angulations both ends, in
coat change, excellent mover. NUO ERI 2
BANTAM SHEPHERD´S ONKO SONALI FIN56063/08, s. 26.9.2008 (Tibicinan Bonito
Baron & Qanda Lhi’s Bodhgaya), kasv. Johanna Jussila, om. Johanna Karlström
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Oik linjainen, vielä hieman kevyt runkoinen narttu, ikäisekseen hyvä luusto, hyvät pään
mittasuhteet, vahva kuono, hyvä ylälinja ja hännänasento, riittävästi kulm edestä ja takaa,

liikkuu takaa ahtaasti, edestä hieman löysästi, oik karvanlaatu, lupaava kokonaisuus joka
vielä yleisilmeeltään hieman pentumainen, pohjavilla paikoitellen takussa. JUN EH 2
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
9 mån, kraftig tik, ok balans, tillr utfyllt nosparti, saxbett, bra skall, utm hals, ok överlinje
och svansansättning, bra bröstkorg, kunde ha bättre tillbakalagd skuldra, tillräcklig
benstomme, bra tassar, bra pälskvalitet, ok sidorörelser men bör bli mer stabil fram. JUN
ERI 2, PN-4
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Ääriviiv tyypikäs, hyvä nartun ilme, priima purenta, sopusuht raajojen luusto, runko vielä
täysin kesken kehityksen, hyvät pitkät takaraajat, oikeanlaat pentuturkki, joka tuntuu
hieman öljyiseltä, etuliikkeet vielä hyvin epävakaat, taka hyvät, mukava luonne. JUN H
BARNSTORM DZINE BEST OF BOTH WORLDS FOR FALAMANDUS FIN15623/09, s.
28.6.2008 (Barnstorm’s In The Black PFT & Falamandus Kool Mama), kasv. Lynn Meyer,
om. Tanja Hakamo & Tarja Lehtikangas
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Todella viehättävä feminiininen kaunis pentu, femin pää, hyvä kaula, hyvä etuosa, hyvä
luusto, erinom käpälät, mallikas rintakehä, hieman pitkä lanne, erinom takaraajojen pituus
ja takaraajat erinom kulmautuneet, lupaavat maatavoittavat liikkeet, vielä hieman
ujostelee, ihana karvapeite, todella hieno! PEN 1 KP, VSP-PENTU
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Aavistuksen pitkä narttu, hyvä pää jossa selvä otsapenger, kaunis kallo, hyvä ylälinja,
hyvin kannettu häntä, erinomainen takaosa, lupaava karva, liikkuu hyvin, hieman
varovainen luonne. JUN EH 3
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Eritt hyvän tyyppinen nuori narttu, kuono-osa saa vielä voimistua, riittävät kulmauks edestä
ja takana, tiivis runko, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, hyvä häntä, erinom turkinlaatu,
liikkuu ja esiintyy hyvin. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
10 mån tik av bra model, feminint, mkt välskuret huvud med bra detaljer, utm hals, stark
rygg, bra svans, välformad front, bröstkorg som behöver utvecklas mer, bra ben och
tassar, utm vinklar, men är ngt trög i sina rörelser, utm päls, mkt lovande, behöver mer tid.
JUN EH 2
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Ikäisekseen erit hyvin kehittynyt juniorinarttu, jolla kaunis pää, saksipurenta, hyvin
kehittynyt runko-osa, kaunis ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja kanto, sopiva raajaluusto,
pitkä sääri, liikkuu pitkällä rennolla askeleella, hyvä takapotku, hyvälaat karva tulossa. JUN
ERI 1, PN-1, SERT, ROP
Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
12 kk, erittäin lupaava, mutta vielä kokonaisuutena pentumainen, hyvä kallo, kevyt kuono,
keskiruskeat silmät, rintakehä vielä kevyt ja vähän lyhyt, varsin hyvät kulmaukset ja hyvä
lantio, askelpituus hyvä, liikunta vielä löysää. JUN EH 1

FI MVA BRILAND´S FAIRY TALE FIN43037/06, s. 8.8.2006 (Shabash Leroy & DonaTea’s Cinderellapearl), kasv.& om. Kristiina Kraemer
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hyvä. Hyvä purenta, kaunis ilme, riittävä kaula, näyttävä eturinta, hieman pönäkkä
runko, kaunis häntä, reilut takakulmat, hyvälaatuinen karva, hyvä askelpituus, hieman
raskaat liikkeet, hyvä käytös. AVO ERI 2
Karjaa 12.7.2009, Branislav Rajic, SI
3 years old bitch, exc size, very good coat & colour, exc feminine head, dark pigmentation,
correct front, strong bones, very capacions ribcage, topline not level enough, correct
angulation, thighs should be stronger, exc feet, exc coat texture, sound movement. AVO
ERI 1, PN-3, SERT, FI MVA
BRISTOL CREAM´S CISSY NEALA FIN15021/06, s. 22.1.2006 (Dschowo’s Bhadur &
Pam-Zamirin Hilda Elitess), kasv. Virpi Hietikko, om. Hilkka Teikari
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Bitch of excellent size, very nice substance, lovely head, upright shoulders are spoiling the
movement, typical coat. AVO ERI
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvä koko ja mitt suhteet, selvä sukup leima, hyvät pään mitt suhteet, vahva kuono, hyvät
silmät, lyhyehkö kaula, hyvä selkä ja lanne, hieman laskeva lantio, etuasentosiet lavat,
runko saisi olla syvempi, liikkuu lyhyellä askeleella ryhdittömästi, karvapeite ei parhaassa
kunnossa, kovin pulskassa kunnossa. AVO H
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
3,5 år, ok storlek och balans, päls av bra kvalitet men full med knutar, tilltalande huvud och
uttryck, saxbett, kunde ha litet mer hals, ok svansansättning, stark kropp och bra
bröstkorg, tillr benstomme, passande tassar, litet kort steg, ok fram och bak. AVO T
JV-08 BRISTOL CREAM´S EMPRESS GILDA FIN44546/07, s. 23.7.2007 (Falamandus
Gri Gri & Pam-Zamirin Hilda Elitess), kasv. Virpi Hietikko, om. Sanna Lahtinen & Virpi
Hietikko
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Hyvänkokoinen, tyypikäs feminiininen narttu, ilmeikäs nartun pää, hyvä rintakehä, hieman
pitkä lanne, jota hieman köyristää tänään, hyvät takaraajat, ikään sopiva hyvä turkki,
liikkuu sujuvasti, ylälinja voisi olla hieman vakaampi. NUO EH 3
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Mature bitch of excellent proportions, very good head & expression, a bit upright shoulder,
nice body, typical coat & movement. NUO ERI 3
BRISTOL CREAM´S FREYJA FIN22294/08, s. 7.3.2008 (Pindaros Devil In Disguise &
Pam-Zamirin Ida-Irmina), kasv. Virpi Hietikko, om. Riina Leipäjoki
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Hyväntyyppinen oikeat mittasuhteet omaava jun narttu, ikäisekseen hyvä rintakehä,
hyväilmeinen pää, oikea purenta, hyvänpituinen, kauniisti kiinnittynyt kaula, hyvä ylälinja,
hyvä hännänkiinnitys ja kanto, liikkuu keveällä liikkeellä mutta lyhyellä askelpituudella,
hyvälaatuinen karva tulossa, hyvä luonne. JUN ERI 2, PN-4

BRISTOL CREAM´S GRACE OF LOVE FIN48955/08, s. 31.8.2008 (Araki Fantastic
Freddy of Capeldewi & Bristol Cream’s Black Ellen’s), kasv. Virpi Hietikko, om. Anni
Mielonen & Virpi Hietikko
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Hyvin tasapainoinen, erinomainen koko, riittävä vahvuus, hyvä matala kinner,
hyväasentoinen häntä, kauniit liikkeet, pää saa vielä voimistua, lupaava. PEN 1 KP ROPPENTU
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Erinom tyyppiä edustava oikeat mittasuhteet omaava jun narttu, ikäisekseen erinom
rungon vahvuus, hyvän pituinen kauniisti liittynyt kaula, hyvä ylälinja, hyvin kiinnittynyt ja
kannettu häntä, hyvä raajaluusto, pitkä sääri, oikeat litteät tassut, hyvä karvanlaatu, erinom
luonne. JUN ERI 1, PN-3, VASERT
Pori KV 2.8.2009, Jose M. Doval, ES
Nice 11 months old bitch, exhuberant & happy temperament, typical construction, nice
head, eyes, neck, shoulders, body & topline, very good rear angulation, good coat & feet,
good tailset & carriage, moves very well. JUN ERI 1, PN-1, SERT, VSP
CAGS-PA ELEANORA FIN52165/07, s. 15.9.2007 (Falamandus Knock-Out & Cags-Pa
Dizzy Misslizzy), kasv. Marjo Leino, om. Hyttilä
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Vahvarakenteinen narttu, joka saisi olla vieläkin ryhdikkäämpi, hyvä pää, kaula saisi olla
pidempi, vahva runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvä turkki ja häntä, saisi liikkua vieläkin
tehokkaammin, miellyttävä luonne. NUO EH 1
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
18 mån kraftig tik som kunde vara något kortare I länden, starkt nosparti, saxbett, ok
ögonfärg, utm skalle och öronansättning, överlinje och hals ok, ganska kort bröstkorg, bra
bröstutfyllnad, ok tassar, ganska bra pälskvalitet, accept presentation, ganska god steg
längd, kunde ha mer drive, bli mer stabil fram. NUO EH
Pori KV 2.8.2009, Jose M. Doval, ES
Nearly 2 yrs old, typical construction, nice head, eyes, neck & shoulders, good body &
topline, good angulations, good tail set, correct carriage, very good coat & feet, very good
movement. NUO ERI 1, PN-4
Turku Elo 2009 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erinom tyyppi, narttumainen, hieman pitkärunkoinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä purenta,
erittäin hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki, vakaat liikkeet, hieman
ahtaat takaa, erinomainen tempperamentti. NUO ERI1
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Bra nosparti, lite grov i skallen, ger en ett ngt maskulin prägel, framskjuten skuldra samt
lite extra vikt gör henne lite kort i halsen och framtung, skulle haft bättre lyft i svansen,
kunde haft paralellare haser, stor välskött päls av blandad kvalitet, hennes front stör henne
i rörelse. AVO EH 3

CAGS-PA EMMANUELLE FIN52162/07, s. 15.9.2007 (Falamandus Knock-Out & CagsPa Dizzy Misslizzy), kasv. Marjo Leino, om. Satu Maunu
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Erinom narttu jolla oikea vahvuus, hyvät mittasuhteet, fem pää, vaaleat silmät, erinom
otsapenger, hieman etuasentoiset lavat, erinom rintakehä, hyvä lanne, hyvät takaraajat,
erinom turkki & karvanlaatu, liikkeessä saisi olla enemmän askelmittaa varsinkin edessä.
NUO ERI 2
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Feminine bitch, nice size & proportions, could be a bit stronger in bone, nice feminine head
& typ scull & muzzle, nice eye & pigmentation, lovely topline & tail set, good body,
sufficient rear angulation, exc coat quality, shows a plenty of daylight, movement can
develop a bit more power.. lovely temperament & presentation. NUO ERI 1, PN-3,
VASERT
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Typical head, nice front & bone, could have better shoulders, correct topline, good tailset,
nice quarters, correct coat texture, moved well behind, shade wide in front. NUO ERI 1
Hyvinkää KR 5.7.2009, Zsuzsanna Petik, HU
22 months, compact well built young bitch, good bones, correct bite, feminine head, very
nice topline, loose elboes, good tailset, in movement the front movement could be better.
NUO ERI 1, PN-4, VASERT
Pori KV 2.8.2009, Jose M. Doval, ES
Typical bitch, with exc coat quality & condition, nice head & eyes, good neck, correct
shoulders, good body & topline, good tail set & carriage, good rear angulation & feet,
moves well. AVO ERI 1, PN-3, VASERT, VARACA
CA-MA-MO´S ALVA S51395/2007
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Välprop mkt ädet tik, mkt tilltal typ o helhet, fem huvud, föredrar ngt mer kraft I nospart,
välans hals som tillsamman med korta ryggen o snygga svansen ger en vacker siluett, korr
tassar, föredrar hårdare muskelkond, rör sig ngt trångt bak och tåtrångt fram men fint från
sidan, utmärkt pals får inte bli mer. AVO ERI2
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, feminine, mycket bra skalle, vackert uttryck, lagon stop, saxbett, kunde ha mer
underkäke, något kort hals och för framskjuten skuldra, tillräckligt förbröst, raka framben,
bra bröstkorg, inte rak överlinje men sjunker bakom marken och något för välvd over
länden och något för fallande kors, tillräckligt vinklad I knä och has, härlig pälsstruktur,
kunde röra sig med längre steg. AVO EH 1

FIN, EE, LT MVA CHAMBANYA DE-MIY LAMLEH FIN28827/05, s. 10.3.2005 (X’Santi
Lamleh v Nama-Schu & Hawi-Ma-Lou Emily), kasv. Janette Fröberg, om. Tuija Markkanen
& Janette Fröberg
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Strong bitch of excellent size & proportions, typical head & bite, very good angulation both
ends, excellent coat & movement. AVO ERI 4
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Exc bitch for size and type, very sturdy in body, very typical big round feet, correct head
profile, with nice eye & expression, topline can be a bit firmer (?), typical tail & carriage,
nice made in front, exc body, very good coat quality & structure, movement can develop
more power & drive, lovely temperament & presentation, real Tibetan Terrier. AVO ERI 2
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko erinomainen, sekainen purenta, hieman pienet silmät, hyvä kaula ja etuosa, hieman
pönäkkä runko, hyvä häntä, niukat takakulmat, komeassa karvassa, hyvä askelpituus,
reipas käytös. VAL ERI 2, PN-4
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Erinom mitt suhteet ja koko, hyvä luusto, hyvä kallon muoto, vahva kuono, hieman
epätasainen purenta, erinom ylälinja ja hännänkiinnitys, riittävä rungon syvyys, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, hyvät etu- ja takaliikkeet, joustavat ryhdikkäät sivuliikkeet,
hyvä karvanlaatu. VAL ERI 1, PN-3, VARACA
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
4 år medelstor tik, välutfylld nosparti, utm ögonfärg, elegant hals, ok överlinje, välansatt
svans, stark kropp med god bröst, stark benstomme, bra tassar, päls av utm kvalitet och
välpresenterad, tillräckligt drive och steg längd. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Excellent type, size and bodyproportions, excellent bones, typical head and expression,
correct bite, typical topline and tail carriage, very well developed forechest and ribcage,
correct rear angulations, typical movement, correct texture of coat. VAL ERI 2, PN-2,
VARACA
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
4 years old, good breed type, feminin good head with correct bite, exc eyes & ears, very
strong built, exc chest, legs, exc tailset, beautiful coat, rich excellent texture, exc
movement in front & rare. VAL ERI 2, PN-3
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Excellent type, excellent head expression, nice short and compact body, elegant neck and
correct topline, correct mover, well presented. VAL ERI 1, PN-3
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Rätt lågställd tik därför utan rätta prop, tilltal fem huvud, omvänt saxbett, stark hals, välvink
front, armbågarna kunde vara tätare I bröstet, stram rygg, utm svans, riklig pals, rör sig ngt
utan takt idag. VAL EH

Helsinki V-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storklek, mycket feminine, något för bred skalle, harliga ögon, mycket bra stop,
tillräcklig hals, bra förbröst, raka framben, kraftig bröstkorg, något mjuk överlinje, bra
ansatt svans, muskulösa over- o underlår, tillräcklig vinkling I knä och has, härlig
pälsstruktur, bra tassar. VAL ERI
FIN, LV MVA EEV-07 LVV-07 CHAMBANYA DROGMO LAMLEH FIN28829/05, s.
10.3.2005 (X’Santi Lamleh v Nama-Schu & Hawi-Ma-Lou Emily), kasv. & om. Janette
Fröberg
Aura 6.6.2009, Dubravka Reicher, HR
4 years, very well proposed, strong bone, good head, neck, topline, good angul and
movement, very good coat, correct bite. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Turku Elo 2009 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erinom tyyppi, koko, mittasuhteet. Narttumainen pää ja ilme, hieman suora edestä, hyvin
kulmautunut takaa, hyvä turkki, liikkeessä runko saisi olla vakaampi, hieman ahtaat
takaliikkeet. VAL ERI 2, PN-3
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Good coat, feminine head, enough neck, would prefer better topline, good hindquarters
and set of tail, not a sparkling movement. VAL ERI2, PN-2
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
4 years old, well-built & balanced, good heard, level bite, ears could be longer,
pigmentation around right eye could be better, exc chest, ribs, little bit straight in shoulder,
exc coat, in movement loose in elbows. VAL ERI 3
Parainen 20.9.2009, Marja Kosonen
Erinomaiset mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis pää, vahva luusto, hyvinkiinnittynyt
hanta, hyvänlaatuinen karva, kauniit pitkät sivuliikkeet, erinomainen luonne. VAL ERI 1,
PN-2
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Mkt tilltalande helhet, feminin, mkt bra huvud o uttryck, tillr hals, lite brant i skuldran, kunde
haft bättre mark förbröst, mkt välkroppad, kunde haft bättre knävinkel, bra päls, rör sig
med god steg längd. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, VSP
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, kunde mera födeln (?), var ngt mera upp på ben, fem huvud, fina proportioner,
mkt got uttryck, god hals, samlat kropp, mkt got svansföring, normalt vinkling, mkt god
pälskvalitet, kunde ha mera tungd, goda rörelser, kunde vara mera stabilt fram. VAL ERI 2
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Bra huvud, önskas bättre markerad underkäke, bär alldeles för mkt vikt och inte i
utställningskondition, det gör henne lite halslös, bra lyft på svansen, hennes rörelser störs
ngt av hennes kondition. VAL EH 4

Helsinki V-09, Espen Engh, NO
Fem tik, utm storlek, ger en ngt kompakt intryck, klassisk fem huvud, moderat hals, stark
rygg, fin svans, mkt bra päls, korr tassar, för sig ok bak o från sidan, men tåar inåt framme.
VAL ERI
Helsinki PMV-09, Svend Lövenkjaer, DK
Bra proportioner, för bred skalle, kunde ha mer stopp, saxbett, kunde ha mer underkäke,
något för kort hals, kunde ha kraftigare framben, bra överlinje, tillräcklig bröstkorg, moderat
vinklad i knä och has, kunde ha mer förbröst, bra pälsstruktur. VAL EH
LT & LV JMVA CHAMBANYA ENTTENTENTTEN FIN27577/06, s. 9.4.2006
(Chambanya Gonpo Lamleh & Ipanaf Edel Chambanya), kasv. Janette Fröberg, om.
Kristiina Ojanen & Janette Fröberg
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Bitch of very nice size & type, very nice proportions, typical feminine head, needs body
substance, very good mover. AVO ERI 3
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvänmallinen pää, kaula voisi olla aavistuksen pidempi,
hieman suora edestä, hyvä runko, sopivasti kulmautunut takaosa, hyvä ylälinja,
hyvälaatuinen turkki, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu riittävän tehokkaasti ja miellyttävä
luonne. AVO ERI 2
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava narttu jolla kokoon sopiva vahvuus. Hyvä rintakehän pyöreys,
mutta se voisi olla syvempi. Kaunis ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, etukulmaukset voisivat
olla voimakkaammat, hyvät takakulmaukset, kaunisilmeinen pää, hyvä kallon malli, hyvä
karvanlaatu, liikkuu kevyellä, mutta hieman lyhyellä askeleella. AVO ERI 2
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Exc bitch for type & size, very nice proportions, she could do with bit stronger bone, but
has good body, which is sturdy, lovely topline & tail set, typical angulation, sufficient fore
chest, feminine head with nice eye, very typical Tibetan expression, very nice coat quality
& structure, could move with more drive, presented to perfection. AVO ERI 1, PN-4
Aura 6.6.2009, Dubravka Reicher, HR
3 years, very good head, good topline, neck, good angul and movement, would prefer
more energy in movement, good coat, correct bite. AVO ERI 1, PN-3, VASERT
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hyvä. Kaunis sivukuva, hyvä purenta, hieman pienet silmät, riittävä eturinta, vankka
runko, kaunis häntä, hyvä takaosa, erinomainen karva, hyvät sivuliikkeet, hieman ahdas
takaa, hyvä käytös. AVO ERI 1, PN-2, VASERT
Turku Elo 2009 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, narttumainen pää, ilme. Hyvä purenta,
toivoisin hieman enemmän kaulaa, vahva selkä, hieman suora edestä, toivoisin enemmän
rintakehää, riittävät takakulmaukset, toivoisin liikkeisiin enemmän voimaa, potkua. Liikkeet
jäävät hieman töpöttäviksi. AVO EH 1

Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Nice bitch, doesn´t want to move. AVO EH 1
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type and size, chest not enough wide, very good head, topline is not enough
correct, very good coat and movement. AVO ERI 1, PN-3, VASERT, VARACA
Parainen 20.9.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava oikeankokoinen narttu, jolla riittävä rungon vahvuus, hyvä pää
ja ilme, rintakehä saisi olla syvempi, hieman luisu lantio, hyvin kannettu häntä,
oikeanlaatuinen turkki, liikkuu pitkällä sivuaskeleella mutta askel voisi olla ponnekkaampi,
riittävästi kulmautunut takaa, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut. AVO EH 1
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth okey, movement okey, eyes could be better. AVO ERI 1, PN-4, VASERT
Jyväskylä KV 22.11.2009, Will Schrander, NL
3 years, balanced allover picture, very good head, beautiful eye&expression, correct bite,
good front, elbows should be a little closer to the body, excellent body, lovely coat, very
good moving, should be better in widers when she is moving, beautiful tale, shown in
lovely temperament & condition. AVO ERI 1
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Bra huvud, lite små ögon, kunde haft bredare underkäke, väl upp på benen, kort rygg, bra
svansbåge, önskas bättre tillbakalagd i skuldran, bra pälskvalitet, men inte i 100%
kondition, rör sig bra från sidan, lite hastrång. AVO ERI 1, PN-4, VASERT
CHAMBANYA IS CUTIE PIE FIN57085/08, s. 21.9.2008 (Chambanya Dzay-Po Lamleh &
Ipanaf Edel Chambanya), kasv. Janette Fröberg, om. Sari Melander
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava narttupentu, jolla saksipurenta, kauniit pyöreät tummat silmät,
ikäisekseen hyvä runko, hyvä hännänkiinnitys, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen
karvanlaatu tässä iässä, edestä liikkuu hieman löysin kyynärpäin, erinomainen luonne.
PEN 1 KP, VSP-PEN
Aura 6.6.2009, Dubravka Reicher, HR
8 and ½ months, nice head, good neck, topline, correct angul and movement, very good
coat, correct bite, well proposed, very promising. PEN 2 KP
Parainen 20.9.2009, Marja Kosonen
OIkeankokoinen, oikeat mittasuhteet omaava, kaunisilmeinen pää, pyöreät tummat silmät,
kaunis kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, hyvä raajaluusto, hyvin kulmautunut taka
ja edestä, hieman pehmeä karvanlaatu, tasapainoiset pitkät sivuliikkeet, erinomainen
luonne. JUN ERI 1, PN-1, SERT, VSP
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Ung och lite ofärdig men en vacker ram m fina proportioner, utm feminint huvud o uttryck,
härlig hals, tillr kropp men behöver mer massa och substans, tillr vinklar, bra
svansansättning, rör sig m ngt kort steg ä lite löst fram, behöver lite mer tid! JUN EH1

Seinäjoki 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Fem tik, utm typ, balans o storlek, utm huvud, fina proportioner, mkt gott uttryck, utm hals
o överlinje, välkroppad o samlad, mkt god svansföring, gott vinklad fram o bak, utm
pälskvalitet, mkt god rörelse, kan bli mera stabilt fram. JUN ERI 1, PN-3, VASERT
CHAMBANYA ITSY-BITSY BABE FIN57083/08, s. 21.9.2008 (Chambanya Dzay-Po
Lamleh & Ipanaf Edel Chambanya), kasv. Janette Fröberg, om. Kristiina Ojanen & Janette
Fröberg
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Strong puppy bitch, very mature for the age, very good proportions, I hope she´ll not get
any heavier, typical head & expression, excellent bite, lots of coat today, excellent mover.
PEN 2 KP
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Very sturdy bitch with a lot of quality, very beautiful in silhouette, very feminine, super bone
& substance, exc head, lovely eye, pigmentation & expression, very typical in muzzle, exc
topline & tail set, exc body & angulation, very typical movement, tip-top coat quality for
age, lovely colour, very well presented, I think she´ll have a great future. PEN 1 KP, VSPPEN
Aura 6.6.2009, Dubravka Reicher, HR
8 and half, strong female, good neck, topline, very good angul and movement, good coat,
correct bite, strong bone, very promising. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Näyttävä pentu, tanakassa kunnossa, hyvät pään yksityiskohdat, kaunis ylälinja, hyvä
häntä, erinomainen karva, kaunis liikunta, hyvä käytös. PEK 1 KP ROP-PEN
Turku Elo 2009 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, narttumainen pää, hyvä ilme, hyvä purenta, erittäin hyvä
ylälinja, hännän kiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja taka, hyvä turkki, vapaat
reippaat liikkeet, takaliikkeissä ei vielä riittävästi potkua, erinomainen temperamentti. JUN
ERI 2, PN-4, VASERT
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type, size and proportion, very good movement, development and coat for her
age. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Parainen 20.9.2009, Marja Kosonen
HIeman pitkärunkoiselta vaikuttava vahva narttu, kaunisilmeinen pää, pyöreät tummat
silmät, hyvä kirsu, erinomainen rungon vahvuus, mutta voisi olla syvempi, hyvä luusto,
takasääri voisi olla pidempi, sivuliike saisi olla pidempi ja pontevampi, erinomainen
karvanlaatu, hyvä luonne. JUN EH2
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009 Sergio Capps
Bite and teeth are okey, good general appirance, good coat, good movement. JUN ERI 1,
PN-2, SERT

Jyväskylä KV 21-22.11.2009 Will Schrander, NL
14 months, very well developed young bich in beautifull condition, lovely eye & express,
well build head, correct bite, very good forechest & front, excellent sturdy body, beautiful
coat, excellent moving, lovely temperament, very typical. JUN ERI 2
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Mkt bra nosparti, ska inte bli grövre i skallen, kort men fint svanslyft, låga, fina haser,
kunde haft bättre tillbakalagd skuldra, skulle bli elegantare ed mindre vikt, mkt lovande
päls, rör sig mkt bra bak, fronten för närvarande inte till hennes fördel. JUN ERI 2
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Kraftfull, välutv tik, ngt rektangular i prop, tillr fem huvud med lite stop, moderat hals, mkt
välutv kropp med utm revben, välans svans, utm päls, rör sig ok från sidan, mkt bra fram,
ngt kohasigt bak. JUN EH
CHAMBANYA JA SHEL A LA LA FIN57087/08, s. 16.9.2008 (Dalghani’s Mang Ga La
Tashi & Chambanya De-Miy Lamleh), kasv. Janette Fröberg, om. Tuija Markkanen &
Janette Fröberg
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Very nice bitch puppy, feminine and already nicely matured, excellent proportions, very
good head & expression, excellent angulations at low parts, very nice coat & movement.
PEN 1 KP, VSP-PENTU
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvä koko ja mitt suhteet, selvä sukup leima, hyvä kallon koko, vahva kuono, hyvät silmät,
oik ylälinja ja hännän asento, runko vielä matala, riittävät lapakulmat, hyvät polvikulmat,
hieman löysät etuliikkeet, hyvät takaliikkeet, hyvänlaatuinen karvapeite, mutta etuosassa
pohjavilla tumppuista. JUN ERI 1, PN-2, VASERT, ROP-JUN
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
9 mån, liten tik med bra proportioner, tilltalande huvud och uttryck, utm ögon, bra skalle,
stark hals, utm överlinje ok svansansättning, utm bröstkorg, , normala vinklar, passande
benstomme, bra tassar, välpresenterad, utm sidorörelser, bra bak, ännu inte helt stabil
fram. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Promising young bitch, excellent size, enough bones, still needs time for final
development, especial in ribcage and bones, still developed head, correct bite, typical
topline and tail carriage, very well angulated in front and behind, moves with good drive,
promising coattexture, but still a bit puppish. JUN ERI 2, VASERT
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
11 month old, feminin, good size, exc head, bite, neck could be longer, bitchie format,
enough deep chest, muscular, strong legs, moderate angulations behind, very rich coat,
could move more energy, good temperament. JUN ERI 1
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
12 months old, nice feminine type, correct head, expression, correct short and compact
body, elegant neck, nice substance, nice mover, nice temperament. JUN ERI 1, PN-2
VASERT

Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
14 mån gammal fem tik, mkt tilltal typ o helhet, utm storlek, fem huvud, rätt kort nos, stark
välansatt hals, snygg siluett, fin svans, balance vinkling fram o bak, rör sig med trevlig
balans men kunde vara lättare I steget o släppa marken bättre I rörelse. JUN ERI 3
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, mycket feminine, lite för markerade kinder, bra ögon, kunde ha kraftigare
näsparti, bra hals, mycket bra förbröst, kunde ha kraftigare framben och något längre
bröstkorg, något för knappt vinklad I knä och has, men rör sig ändå med bra steglängd,
bra pälsstruktur. JUN EH 4
CHILUS HJÄRTER DAM S15755/2008
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Mkt ädel tik, som behöver ngt mer kraft o stomme, ädelt huvud, moderat hals, måste
utveckla mer bröstkorg och djup, kort stram rygg ok ansatt svans, föredrar ngt mer vinklig
bak, torr pals some j I utställn condition, normala sunda rörelser. NUO H
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Alltför klent byggd tik som för sin alder skulle ha mycket mer substans, bra skalle och
härligt utryck, saxbett, bra näsparti, för framskjuten skuldra, bra förbröst, inte raka
framben, inte rak överlinje men faller bakom manken och är för välvd over länden och för
fallande kors. För dåligt vinklad I sin knä och has, något knapp pals, kunde röra sig med
längre steg, underbar temperament. NUO T
DESDICHADO´S HILERY S43013/95
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Mkt tilltalande helhet, 14 åring I strålande condition, välformat fem huvud m härligt uttryck,
bra hals, mkt välgjort framställ, utm kropp, goda vinklar bak, mkt bra pals, mkt bra ben o
tassar, fina proportioner, rör sig mkt väl för åldern. VET ERI 1, PN-3, ROP-VET
DONA-TEA´S CLASSIC PEARL FIN50446/04, s. 20.10.2004 (Dona-Tea’s Black Peper &
Dschowo’s Paras), kasv. Tea Lehtikevari, om. Marjo Ahlskog
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Eritt hyvän kokoinen mittasuhteiltaan oikea feminiininen, kevyehkö pää, etuasentoiset
lavat, löysät kyynärpäät, hyvä rintakehä, hieman luisu lantio, riittävä takaraajojen pituus,
hyvä turkki, liikkeessä etuosa kovin levoton, joka häiritsee kokonaisvaikutelmaa. AVO H
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Lovely bitch, excellent proportions, nicely put together, very nice head, typical coat,
excellent mover. AVO ERI 1, PN-2, SERT, VARACA
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
2,5 år, välproportionerad tik av bra storlek, got uttryck, starkt nosparti, bra skalle och
öronansättning, bra överlinje, utm svansansättning, ok bröstkorg, päls av bra kvalitet,
kunde ha bättre presentation, bra steglängd och drive, litet trång men parallel bak, litet lös
fram. AVO ERI 1, PN-3, VASERT

Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Vahvarunkoinen hyvänkok narttu jolla hyvät mittasuhteet, tasapain riitt kulm, hieman etuas
lapa, hieman löysyyttä kyynärpäissä, tiukasti selälle kiertyvä hanta, hyvä kallo, lyhyehkö
kuono-osa, hyvä purenta, tummat silmät, turkinlaatu ok, liikkuu lyhyehköllä löysällä
etuaskeleella, ahdas takaa. AVO EH 1
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Mkt god typ o balans o storlek, fem huvud, goda proportioner, kunde ha ngt mera stopp,
kunde ha ngt mera hals, ngt framskjuten skuldrar, samlad kropp, mkt god svansföring,
normal vinkling, mkt god pälskvalitet, mkt god rörelser från sidan, ostabil fram. AVO EH 2
DONA-TEA´S DARA PEARL FIN56532/07, s. 20.10.2007 (Kiranas Fantom & Dschowo’s
Paras), kasv. Tea Lehtikevari, om.
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
18 mån, bra proportioner, ok storlek, bra uttryck, saxbett, utm hals, bra överlinje och
svansansättning, got kors, bra bröstkorg men kunde bli bättre utfylld, tillr benstomme, utm
sidorörelser, något trång bak bra fram. NUO ERI 1
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
15 kk, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea, riittävä luusto, narttumainen pää, jonka tulee
vielä voimistua, tummat silmät, hyvä purenta, vielä kovin kevyt runko, eturinnan tulee
täyttyä, hyvät pitkät takaraajat, hyvä nuoren koiran karva, musta väri, litteäasentoinen
häntä, epävakautta etuliikkeissä, muuten ok. NUO EH 4
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Selvän sukupuolileiman omaava mittasuhteiltaan kaunis narttu, pienehkö pää, mutta hyvät
pään mittasuhteet, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hieman kapea runko,
esitetään hieman hoikassa kunnossa, hyvä ylälinja ja hanta, liikkuu tänään ahtaasi edestä
ja taka. NUO EH 3
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Hieman korkearaaj vaikuttava feminiininen narttu, kaunis ylälinja, tiukasti kiertynyt häntä,
etuasentoinen pysty lapa tekee etuosasta löysän, riitt runko, hyvin kulm takaa, hyvät pään
mittasuhteet, tummat silmät, hyvä purenta, lupaava turkinlaatu, liikkuu lyhyehköllä
etuaskeleella, kapea takaa, löysä edestä. NUO EH 1
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
2 years, lovely body proportions, pritty head, lovely eye & expression, correct bite, very
good forechest & front, firm body, lovely coat, very good moving, good legs & feet, should
show more withers when moving, good condition & temperament. AVO ERI 2
DONA-TEA´S DA-RIN-KA PEARL FIN56528/07, s. 20.10.2007 (Kiranas Fantom &
Dschowo’s Paras), kasv. Tea Lehtikevari, om. Anna-Reetta Hokkanen
Mänttä 31.5.2009, Tanya Ahlman-Stockmari
Narttumainen kokonaisuus, pehmeä ylälinja, riittävä raajakorkeus, riittävä kallo-osan
voimakkuus, kevyt ja kapea kuono-osa, kokoon sopiva runko- ja raajaluusto, niukasti
kulmautunut edestä, puutteellinen eturinta, oikea karvapeitt laatu, hyvä häntä ja luonne,
toivoisin voimakkaamman polvikulmauksen, liikkuu ahtaasti takaa, löysästi edestä. NUO H

Honkajoki 8.8.2009, Tino Pehar, HR
20 months, good size & enough strong bones, good head, correct topline, very good
angulations, in movement should be better in front & elbows should be better placed. NUO
ERI 1, PN-3, VASERT
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
1,5 years, good breed type, very feminine, exc bite & head, exc topline, chest could be
deeper, beautiful coat, exc movement & temperament. NUO ERI 1, PN-2, SERT
Parainen 20.9.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava kevyempi narttu, jolla kaunisilmeinen pää, jossa oikeat
mittasuhteet ja vahva kuono-osa, kaunis ylälinja, rungossa riittävä pyöreys, voisi olla
paremmin kulmautunut edestä, liikkuu pitkällä reippaalla sivuaskeleella, hieman löysästi
edestä, hyvänlaatuinen karva. NUO ERI 1, PN-3, VASERT
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth okey, when moves, little narrow in rear, side gait okey. AVO ERI 3
DONA-TEA´S EBONY PEARL FIN59435/08, s. 129.10.2008 (Bantam Shepherd’s
Lionardo & Dona-Tea’s Caramel Pearl), kasv. Tea Lehtikevari, om. Sjöblom
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
8 mån, bra proportioner, bra nosparti med god längd, saxbett, bra ögonfärg, utm skalle och
öronansättning, ok hals, bra överlinje och svansansättning, kunde ha mer förbröst, utm
tassar, kunde ha mer förbröst, utm rörelser från sidan, bra bak, litet orolig fram, utm
pälskvalitet. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Feminiininen kaunislinj junior jolla hyvät rungon mittasuhteet, ikäisekseen riitt runko ja
tasapain riitt kulm raajat, melko tiukasti kiertynyt hanta, laadultaan lupaava turkki mutta ei
tänään nly-kunnossa, hyvä kallo, tummat silmät, hyvä purenta ja pigmentti, liikkuu
ryhdikkäästi hyvällä askeleella hieman löysyyttä edessä. JUN EH 1
DONA-TEA´S EMERALD PEARL FIN59436/08, s. 129.10.2008 (Bantam Shepherd’s
Lionardo & Dona-Tea’s Caramel Pearl), kasv. Tea Lehtikevari, om.
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
8 mån, ok storlek, kunde vara en tanke kortare i länden, kunde vara litet mer utfylld i
nospartiet, saxbett, utm ögonfärg, bra skalle, tillr hals, icke helt stabil överlinje, ok
bröstkorg, passande förbröst, ok front och tassar, utm sidorörelse, litet brett fram. PEN 2
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Hieman pitkärunkoinen hyvänkokoinen ikäisekseen vahvarunk junior jolla hieman etuasent
lapa, tasapain riitt kulm, löysyyttä kyynärpäissä, tummat silmät, riitt otsapenger, riitt pään
pituus, vahva kallo, hyvä purenta ja pigmentti, melko tiukasti kiertynyt hanta, turkki
tuloillaan lupaavasti, vallaton tyttö joka tarvitsee kehätottumusta, hetkittäin hyvä sivuaskel.
JUN EH 4

Seinäjoki 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Fem tik, mkt god typ, kan ännu samlas ihop, mkt bra huvud, fina proportioner, mkt bra
uttryck, god hals, skuldra kan liggas nog tillbaks, välkroppad, svansen ligger ngt bak på,
normalt vinkling, mkt god pälskvalitet, mkt god rörelse. JUN EH
FI, EE, LT MVA BY, LT, EE JMVA EEV-09 LTJV-08 FABULOUS TEDDY´S DANIELA
MY LOVE FIN14353/07, s. 1.11.2007 (Pam-Zamirin Mister Pirate & Arwen Nima Kuo
Yarlung Namtso), kasv. & om. Tarja Salo
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Aivan ihastuttava mittasuhteiltaan täydellinne hieman kookkaampi narttu, kaunis nartun
pää, hyvä kaula, riittävä rintakehä ja luusto, erinom takaraajat, fantastinen karvanlaatu,
liikkuu mallikkaasti ja kantaa itsensä erinomaisesti. AVO ERI 1, PN-4, SERT, FIN MVA
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Erit hyvä tyyppi, erinom pää, tummat silmät, kaunis ylälinja, mutta hieman litteä häntä pilaa
kokonaisuuden, hyvä luusto ja käpälät, erit hyvä runko, riittävät takakulm, hyvin hoidettu
turkki, erinom laatu. VAL ERI 1, PN-2, CACIB
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Big bitch, otherwise not much to blame, typical head, excellent coat, sound mover. VAL
ERI 3
FI MVA JV-07 FABULOUS TEDDY´S DOUCE AMERE FIN14354/07, s. 1.11.2007 (PamZamirin Mister Pirate & Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso), kasv. Tarja Salo om. Elisa &
Jarno Nevalainen
Koillis-Sawo Show 22.2.2009, Päivi Eerola
Kookas, pitkä narttu, tarpeeksi tilavuutta rungossa, sopiva luusto, hyvät mittasuhteet
päässä, hyvät silmät, saisi olla ryhdikkäämpi, riittävästi edestä, hyvin takaa kulmautunut,
yhdensuuntaiset liikkeet, karvapeite kuivassa kunnossa. AVO EH 2
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kookas vahva narttu, hyvänmallinen pää, hyvä kaula, vahva runko & luusto, hyvä ylälinja
& häntä, hyväasentoiset raajat, kaunis karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös, saisi olla
narttumaisempi. AVO EH 4
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Hyväntyyppinen vankka runkoinen narttu, joka liikkuu ja esiintyy kauniisti, hyvä pää, kaula
voisi olla vähän pitempi, riittävästi kulm edestä ja taka, hyvät rungon mittasuhteet, hieman
pehmeä turkin laatu. AVO ERI 1, PN-3, VASERT
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Kookas, näyttävä, hyvä pää ja etuosa, hivenen pitkärunkoinen, takaraajoissa ja lantiossa
hieman jäykkyyttä, seisoo mielellään hieman vinossa, erinomaisessa kunnossa oleva
karva, hyvät sivuliikkeet, hieman ahtautta takaliikkeissä, kauniisti esitetty. AVO ERI 1, PN4, VASERT
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Lovely breedtype, super head & pigment, good forechest, nice bone & feet, would like a

little more neck, good topline & well developed quarters, lovely mover, shown in lovely
condition. AVO ERI 1, PN-2, SERT, FI MVA
Hyvinkää KR 5.7.2009, Zsuzsanna Petik, HU
2 years, compact well built bitch, good bones, correct bite, nice feminine head, good chest
and topline, free action. VAL ERI 1, PN-1, VSP
C.I.B FIN, SE, EE, NO MVA EUJV-06 WA-06 FALAMANDUS KICK ASS FIN36917/05, s.
7.6.2005 (Waterley Dressed To Impress & Falamandus Elle Sans Egale), kasv Tanja
Hakamo, om. Laura Lehdistö & Tanja Hakamo
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Aivan ihana feminiininen narttu joka täydellisessä näyttelykunnossa, fem kaunis pää,
erinom rintakehä ja luusto, kauniit käpälät, erinom pitkät takaraajat, erinom kinner, hieno
karvapeite, todella kauniit maatavoittavat liikkeet, ihana narttu. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Erittäin kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen
runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, erinomainen karva ja häntä, erinomaiset,
tehokkaat liikkeet, erinomainen käytös ja luonne. VAL ERI 2, PN-2, VARACA
Hamina 16.5.2009, Carin Åkesson, SE
Läcker tik, synnerligen feminin, vacker siluett, välformat tikhuvud, härliga mörka ögon,
välplacerade öron, mycket bra förbröst o bröstkorg, välvinklad, snygg kort has, rör sig med
härligt långt vägvinnande steg, snygg välskött päls av bra struktur. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
En helhet bedålande tik med rätta prop, rasviktiga detaljer på rätt ställe, följer
rasstandarden på dom flesta punkter, kan ej hitta högrare betyg. VAL ERI 1, PN-1, ROP,
RYP-4
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Erittäin kaunis valionarttu, hyväilmeinen pää, saksipurenta, tyylikäs ylälinja, hyvä
hännänkiinnitys ja kanto, erinomainen karvanlaatu, liikkuu erittäin pitkällä ja keveällä
askeleella, erinomainen karvanlaatu, hyvä luonne. VAL ERI 1, PN-2
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
Stylish female, exc size, correct bite, feminine head, good expression, exc proportions, bit
narrow in front, good neck & topline & tailset, exc coat texture, exc mover. VAL ERI 1, PN1,CACIB, VSP
Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
4-vuotias, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää, kauniit tummat silmät, sopiva
rintakehän vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, oikea lantion asento, erittäin vetävät
liikkeet, todella pitkin askelin. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Eukanuba Hki 25-26.7.2009, Bo Skalin, SE
Mycket vackert feminint huvud med bra nosparti, vackra ögon, härlig attityd, kunde ha litet
längre hals, stark rygg, bra bröstkorg, välvinklad fram & bak, mycket bra pälskvalitet, bra
svans, bra rumpe, rör sig mycket bra. VAL ERI 1, PN-1, ROP

Turku Elo 2009 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erinom tyyppi, hyvä pitkä turkki, narttumainen pää ja ilme, hyvä purenta, hyvät korvat,
toivoisin enemmän kaulaa, hyvä hännän kiinnitys, rittäin hyvin kulmautunut edestä,
riittävät takakulmaukset, hyvä rintakehä, hieno turkki, eriniomaiset liikkeet sivusta, hyvä
tempperamentti. VAL ERI 1, PN-2
Joensuu KV 16.8.2009, Kirsti Louhi
Erinom tyyppiä edustava narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää & kaula & ylälinja, hyvin
asettunut häntä, liikkuu pitkällä askeleella, erinom turkinlaatu, esiintyy arvonsa tuntevasti.
VAL ERI 1, PN-1, ROP, RYP-4
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Good size, substanc and proportions, feminin and balanced head, developed ribcage,
harsh coat, strong topline, sound rear, free flowing movement could have a bit more neck
and front leg length. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
4 years old, very lovely bitch, excellent type, shows a lot of breed characteristics, feminine
head, darkbrown round large eyes, good bite & ear, excellent body allover, moves very
easily, on the move I´d like to see harder topline, well presented. VAL ERI 2, PN-3
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Snygg ädel fem tik, utm typ o helhet, ädel fem huvud, välansatt hals, stram rygg, svansen
ngt platt o har en rejäl svanskick(?), kombinerat elegance o kraft I kropp o siluett, rör sig ok
fram o bak, utm från sidan. VAL ERI 4
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra proportioner, feminine, bra skalle, bra uttryck, saxbett, kunde ha mer underkäke,
lagom lång hals, bra förbröst, bra bröstkorg, välvinklad bakställ, rör sig fritt, välskött korrekt
päls. VAL ERI
PMJV-09 PKV-09 JV-09 V-09 FALAMANDUS NOT FOR SALE FIN50364/08, s.
24.8.2008 (Araki Fantastic Freddy of Capeldewi & Falamandus Gyalo Gagnante), kasv. &
om. Tanja Hakamo
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
Exc type, correct bite, feminine, good head & expression, good neck, just a bit short in
upperarm, could have stronger topline, exc tailset, correct rear angulation, good coat, good
mover. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Eukanuba Hki 25-26.7.2009, Bo Skalin, SE
Vackert feminint huvud med bra uttryck, härlig attityd, bra skuldra, korrekta vinklar fram &
bak, litet slarviga frambensrörelser, men rör sig mycket bra från sidan, bra svans, korrekta
proportioner, bra storlek, en bra päls är på väg att komma ut. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Turku Elo 2009 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erinomainen tyyppi, narttumainen, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, erinomainen ylälinja,
erinomaisesti kulmautunut edestä, hyvin taka, hyvä rintakehän syvyys, kaunis turkki,
erinomaiset liikkeet. JUN ERI 1, PN-1, SERT, ROP

Joensuu KV 16.8.2009, Kirsti Louhi
Erinom rungon mittasuhteet, kokoonsa nähden riittävä luusto, ryhdikäs sivukuva seistessä,
hyvä pää, oikeat linjat, voisi olla paremmin kulmautunut, turhan pehmeä turkki, hyvin
asettunut häntä, melko matala kinner, liikkuu rodunomaisesti ja vaivattomasti, tarvitsee
aikaa. JUN ERI 1
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Quality youn bitch, very well bodied and proportioned, typical head, dark eyes, good
ribcage, good topline, well angulated rear with low hocks, good bones and coat for age,
sound mover, needs more selfconfidence in order to put tail up during movement, this the
only reason I give very good. JUN EH 2
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
12 months tricolor, very sound bitch, shows a lot of breed characteristics, lovely head &
expression, large darkbrown round eyes, good ear & bite, topquality neck, shoulder,
topline, tailset and carriage, angulations complitelly in balance, good bone, good feet,
moves very breed typical, very well presented, lovely bitch all over, I wish she was mine.
JUN ERI 1, PN-1, SERT, ROP
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
Biutfull developed jung bich 18 moths, very pretty head lovely excellent correct bite,
excellent front, frim well developed body, beautiful coat, very good moving, moves with
typical temperament, lovely legs & feet, beautiful all over picture. JUN ERI 1, PN-1, SERT,
ROP
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Vackert huvud och uttryck, välkroppad! kort och väl upp på benen, utmärkt svans, välskött
päls av lovande kvalitet, låga fina haser, ger en trevlig bild i stående men växer ännu mer
nähr hon rör sig. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Mkt snygg tik, utm balans o helhet, vackert huvud o uttr, välansatt hals, stram rygg, flott
svans, vilken ger en sällsynt vacker siluett, rör sig utm från o bak o från sidan, en utm
representat för ras o kön. JUN ERI 1, PN-1, SERT, VSP
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lovenkjaer, DK
Mycket bra huvud av bra längd och bra förhållande skalle-näsparti, saxbett, bra skuldra
och förbröst, tillräckligt kraftiga framben, bra bröstkor, bra ansatt svans, muskulös,
välvinklad i knä och has, härlig pälsstruktur, rör sig med härlig stil och bra påskjut. JUN
ERI 1, PN-1, SERT, VSP, JPMV-09, PMV-09
FONA OF SJO-WHO-SJI-BIB FIN11666/05, s. 21.10.2003 (Passiflora Rosa Damascena
& Karimah of Sjo-Who-Sji-Bib), kasv. Ika Stegmeijer, om. Kirsi Wikström
Tervakoski 24.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type and size, in movement tail is down, topline not enough correct, head is
very good, coat is medium. AVO EH 2

HÖMPÖTIN BLAMESS BIJOU FIN18094/09, s. 19.2.2009 (Qanda Lhi’s Chagpori &
Tibicinan Emotif Bouton), kasv Marjukka Marttila, om.
Kotka pentunäyttely 4.10.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava narttupentu, jolla hyvilmeinen pää & tummat silmät, hyvä
kirsu, oikea purenta, ikäisekseen erinom rungon vahvuus, hyvä raajaluusto & hännän
kiinnitys, oikeat litteät tassut, hyvä pitkä sääri, oikea laatuinen karva tulossa, liikkuu hyvin
taka, hieman korkealla etuaskeleella, hyvä askelpituus sivusta, erinom luonne. PEN 1 KP
ROP-PENTU
C.I.B FIN, EE, LT MVA KARAMAIN LARABELLA FIN36987/99, s. 29.9.1999 (Budoar
Golden Eye & Karamain Jashodhara), kasv. Tuula Plathan, om. Heidi Myllymäki
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
9,5 y old nice veteran bitch, correct size, little long in silhouette, sufficient bone &
substance, exc body, very typical in head & expression, nicely made front, exc tail set &
topline, correctly made behind, strong body, nice coat quality, movement can develop
more power & drive, very well presented, nice representative of breed. VET ERI 1, VSPVET
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Lovely to go over, super front & bone, good topline, excellent muscled quarters, correct
coat, moved well. VET ERI 2
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Medium size, long body, head medium size, very good chest, correct topline, good coat,
movement has not energy. VET ERI 2
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
10 years old, exc bones & exc condition for the age, exc white head, exc set ears, good
neck topline, enough good chest, angulations could be better behind, enough good coat,
could move more sprinky. VET ERI 1, ROP-VET
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
10 years old, correct type, correct head expression, correct proportions of the body,
elegant neck and correct topline, correct elegant movement. VET ERI 1, PN-4, ROP-VET
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth okey, good bone and construction, very good condition for her age, very
good movement. VET ERI 2, PN-3
FIN, EE MVA KARAMAIN QUINEVERE FIN36196/04, s. 15.6.2004 (Falamandus FrouFrou & Karamain Manzanilla), kasv. Tuula & Marianna Plathan, om. Maarit Kultala
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Todella kaunis mittasuhteil erinom vankka ja samalla tyylikäs narttu, erinom pää, mallikas
rintakehä ja etuosa, hyvät takaraajat, erinom karvapeite, lennokkaat maatavoittavat
liikkeet. VAL ERI 2, PN-3, CACIB

KARAMAIN SHAMAYA FIN35117/07, s. 13.5.2007 (falamandus Frou-Frou & Karamain
Ramaya), kasv. & om.Tuula & Marianna Plathan
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Erinom tyyppinen ihanan kokoinen mittasuhteiltaan mallikas fem narttu, hyvä nartun pää,
erinom rintakehä & runko, hyvin kulm takaosa, hyvä karvanlaatu, voisi olla hieman
viimeistellympi, tasapainoiset liikkeet. AVO ERI 3
Helsinki RN 12.9.2009, Tiina Taulos
Erittäin hyvän kokoinen, neliömäinen, hyvä vahva pää, erinom runko, hyvä ylälinja, hyvä
karvapeite mutta paikoitellen hieman kuiva, tyypilliset liikkeet. AVO ERI 1, PN-3, SERT
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
Just 2 years old, very feminine bitch, correct size, square build, needs more time to
develope in body & chest, very feminine head with strong muzzle, good underjaw, scissor
bite, darkbrown round eyes, good ear carriage, good neck, level topline, good tailset &
carriage, well angulated behind, needs more angulations in front, good bone & feet, typical
coat, moves very easily, little wide in front, all over an nice bitch. AVO ERI 1
KAUT-ZUN OH MY GOD FIN61954/08, s. 10.12.2008 (Araki Fantastic Freddy of
Capeldewi & Kaut-Zun Nennette), kasv. Kirsi Logje, om. Katri Touhonen
Eukanuba Hki 25-26.7.2009, Bo Skalin, SE
Lovande valp, vackert huvud, bra uttryck, välvinklad fram & bak, något sluttande kors,
korrekta proportioner, bra längd I benen, välmarkerad manke, härlig attityd I ringen. PEN 1
KP ROP-PENTU
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Feminine, well proportioned, balanced dark eyes, good bones and coat, good angels,
typical tailcarriage, needs to settle in topline and movement. PEK 1, KP, ROP-PENTU
Porvoo 13.9.2009, Rita Reyniers, BE
9 months, good in size but has to improve in topline, feminine head, good expression,
correct bite, could have better reach neck, nice forechest, brisket could develop further,
for the moment slightly overbuilt and missing some knee angulations, must stabilize in
front, in movement a bit close in hocks and back stays a bit overbuilt. JUN EH 3
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
9 month and still a baby all over, correct size, but needs of course time to mature and
develop in body, feminine head of correct proportions, medium size darkbrown eyes, good
bite, good ear, medium length of neck, need to stabilize in topline, good tailset & carriage,
correct angulated behind, needs more angulations in front, good bone, nice feet, still
puppy coat, needs to a bit more drive behind, little loose in front, nice temperament. JUN
EH
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth okey, when moving too close in rear and loosing the front, could have more
proportion and reach in move. JUN EH 4

FIN MVA KHAMBAS BONITA LIONESS FIN35564/01, s. 11.9.2000 (Tibicinan Bonito
Baron & Yamdok Apilaya), kasv. Eva Clemntsson, om. Johanna Jussila
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Lovely strong veteran bitch in top condition, typical head, strong body, excellent
angulation, sound mover, lovely double coat. VET ERI, ROP-VET
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvä koko, mitt suhtett ja luusto, oik pään mittsuhteet, vaaleat silmät, oik ylälinja, hyvä
hännän asento, hieman suorat lavat, riittävä rungon syvyys, riittävästi kulmautunut, hyvät
etu ja takaliikkeet, sivuliikkeessä vaikuttaa todella pitkältä, kaunis karvapeite, ikä näkyy
päässä ja liikkeissä. VET EH
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
9 år, stark tik, ok storlek och balans, tillr utfyllt näsparti, bra ögonfärg, kort hals, utm
överlinje och svansansättning, gott kors, stark kropp, utm benstomme och tassar, utm päls
av god kvalitet, tillr sidorörelser, kunde vara mer parallell bak ok fram. VET ERI 1, ROPVET
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Tasapainoisesti rakentunut vahvarunkoinen riittäväluustoinen narttu, joka voisi olla
rungoltaan hieman lyhyempi, erittäin kaunis pää, erinomainen musta kirsupigmentti, hyvä
runko, hyvin kulmautuneet raajat, hännän kiinnitys voisi olla korkeampi, oikea karvanlaatu,
liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä. VET ERI 1, PN-4, ROP-VET
KIDHILL´S FLORA FIN38303/03, s. 16.7.2003 (Dschowo’s Bhadur & Kidhill’s Erica), kasv.
Marita Leskinen, om. Monica Kock
Outokumpu 19.4.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Eritt hyväntyyppinen, turhan pienipäinen, hieman lyhkäiset korvat, kauniit silmät, hyvä
purenta, etuas lavat, liian suora olkavarsi, riittävä eturinta, hyvä runko, häntä ja takaosa,
kaunis karva, erinom luonne. AVO EH 1
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Bitch with very nice outline, feminine head & expression, excellent proportions, double
coat, sound mover. AVO ERI 2, PN-3, VASERT
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
5 årig tik, mkt feminin, välskuret huvud, bra öron, ögon, bett, ngt tunn underkäke, kunde ha
mer hals, stark rygg, bra svans, allt för grund och fattig i bröstkorg, rör sig med bra steg,
men kunde vara stabilare, rätt pälskvalitet, skulle önska lite mer av allt. AVO EH 1
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava, kevyt narttu, kaunisilmeinen siro pää, saksipurenta, matala
rintakehä, kevyt luusto, voisi olla edestä paremmin kulmautunut, hieman suora polvikulma,
liikkuu kevyellä sivuaskeleella, hieman löysästi edestä, hyvä karva, hyvä luonne. AVO EH
3

Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely type & size, very feminine in outline, she could do with stronger bone but very
sturdy in body, head is feminine but could be a bit bigger compared with the rest of body,
typical expression, nicely made in front, correct rear angulation, exc tail set & carriage,
lovely coat quality, shows a plenty of daylight, free & easy mover, very well presented.
AVO ERI 3
Mänttä 31.5.2009, Tanya Ahlman-Stockmari
Kovin kapea yleisvaikutelman antava narttu, kevyt ja kapea pää kokonaisuudessaan, hyvä
kaula, liian kevyt raajaluusto, kovin suora ja niukasti kulmautunut edestä, runko voisi olla
kauttaaltaan syvempi, hyvä häntä, oikea laat karvapeite, hyvä luonne, palkintosija
määräytyy rodunomaisen voimakkuuden puutteesta päässä ja rungossa, hyvä ryhti,
epävakaat etuliikkeet. AVO T
Rovaniemi KV 20-21.6.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Eritt hyvän tyyppinen, pienikokoinen, ei suostu mittaukseen, hyvä kallo-osa, lyhyt kuonoosa, pienet silmät, liian kevyt alaleuka, liian etuasent lavat, hyvä olkavarsi, litteä rintakehä,
ahdas ja löysä edestä, hyvä rintalasta, hyvät takakulm, hyvä häntä, hyvät sivuliikkeet, hyvä
karvanlaatu, saisi olla siistimmässä näyttelykunnossa, suostu mittaukseen, 36 cm. AVO H
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Hyvin narttumainen, hyvän kokoinen ja hyväluonteinen, pään tulisi olla kookkaampi,
kuono-osa melko hento, kaikkea saisi olla enemmän, hyvä turkinlaatu, oikea väritys. AVO
H
KIDHILL´S GAIA FIN30058/08, s. 26.3.2008 (Sadi-Ya’s First Choice & Bantam
Shepherd’s Lionette), kasv. Marita Leskinen, om.
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Feminiininen, erinom kokoinen juniorinarttu, pää saisi olla hieman voimakkaampi,
etuasentoiset lavat, lyhyt olkavarsi, hyvä rintakehä, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa,
hyvälaatuinen lupaava turkki, liikkeet tarvitsevat aikaa ja tässä vaiheessa korkeat
holtittomat etuliikkeet häiritsevät kokonaiskuvaa. JUN EH 2
Aptus 23.5.2009, Michael Leonard, IE
Very much a teenager, needs time to mature & develop & grow into body, head needs
time, I´d like skull a bit broader, topline could also be stronger & back a bit shorter, difficult
to assess movement as has a habit to jumping in front action, owner needs to do more
training. JUN EH 2
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvä koko, mitt suhteet, kevyt luusto, hyvät pään mitt suhteet, riittävä kuonon vahvuus, oik
ylälinja, runko vielä kovin kevyt ja matala, eturinta kapea, kevyt luustoiset niukasti
kulmautuneet raajat, liikkuu takaa ahtaasti, liikkeessä häntä saisi nousta paremmin selälle,
hyvä karvanlaatu. JUN H
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
15 mån, ok storlek, accept balans, saxbett, utm ögonfärg, kunde ha litet mer hals, utm
överlinje och svansansättning, ok bröstkorg, litet framskjuten skuldra, fina tassar, bra
pälskvalitet, ganska parallel, må ha mer drive. NUO EH 4

Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Fem ung tik, tilltal typ o helhet, ädelt huvud, behövs kraftigare käke, norm hals, ngt
rektanguläar i kropp, föredrar bättre knävinkling, torr päls som behöver bättre kondition o
vård, rör sig ok. NUO H
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Lagom stor, feminin, för lång i sin kropp i förhållande till höjden, bra skalle, saxbett, vackra
ögon, för kort hals, tillräcklig förbröst, alltför spinkiga framben, för lite kropp, fel överlinje:
faller bakom manken, för hög över länden, och för fallande kors, alltför raka och klena
bakben, skulle haft mera päls. NUO T
KIDHILL´S GALATEIA FIN30059/08, s. 26.3.2008 (Sadi-Ya’s First Choice & Bantam
Shepherd’s Lionette), kasv. & om. Marita Leskinen
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Strong young bitch, good proportions, a bit long in loin, very good head, a bit upright
shoulders, strong coat, sound mover. JUN ERI 1
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen, hieman pitkärunkoinen narttu, voimakas kallo-osa, hyvä
kuono, oik ilme, hyvä kaula ja selkä, pitkä lanne, hyvä hännän asento, riittävä rungon
syvyys, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, kapeat takaliikkeet, hyvät etuliikkeet,
sivuliike tehotonta, saisi esiintyä etenkin liikkeessä paremmin, hyvä karvanlaatu. NUO EH
2
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
16 mån, stark tik, utm huvud, välutfyllt huvud, ok ögonfärg, saxbett, dejligt stark hals, stark
överlinje, utm vinklar I knä, tillr längd på bröstkorgen, bra pälskvalitet utm sidorörelser med
top drive, accept bak ok fram. NUO ERI 3
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Hyvänkokoinen, sopusuhtainen, linjakas narttu, jolla hyvä pää ja hyvä kallo, tasapain
kulmaut, riittävä rintakehän syvyys ikään nähden, hyvä ylälinja, häntä ja hännänkiinnitys,
hyvä turkki ja turkinlaatu, liikkuu ahtaasti taka, muuten ok, esit hyvin. NUO ERI 2, PN-4
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
16 kk, oikeankokoinen, mittasuhteet ok, narttumainen pää, jossa riittävä vahvuus,
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, riittävä rintakehä, eturinnan tulee täyttyä, tällä hetkellä
löysyyttä kyynärpäissä, hyvät pitkät takaraajat, hyvä karvanlaatu, musta väri, kapeat
takaliikkeet, epävakaat edestä, riittävä askelpituus, miellyttävä käytös. NUO ERI 3, PN-4
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Erittäin hyvin rakentunut, vahvaluustoinen ja –runkoinen narttu, joka saisi olla
lanneosaltaan lyhyempi, tänään hieman karvaton pää, mutta hyvät pään mittasuhteet,
vaaleat silmät, erittäin hyvä runko, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja ja häntä,
oikeanlaatuinen karvapeite, liikkuu edestä kauhoen, muuten hyvin. NUO ERI 2

Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Nice size, good head & expression but ears set little low, excellent chest, correct front and
typical toes, strong topline, well musckled back legs, nice tail set, stands a little loose on
elbow, needs more time to finnish. NUO EH 1
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Sopivankok mutta hieman pitkärunk ja pienipäinen narttu, hieman kupolimainen kallo,
kuono-osan tulisi olla täyteläisempi, kuitnekin suuret kauniit silmät, runko kesken
kehityksen, hyvä selkälinja ja kaunis häntä, erinom kaksinkert karvapeite ja luonnollinen
turkin kunnostus, vielä kovin epävakaat liikkeet. NUO H
Seinäjoki 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, balans o storlek, utm huvud, fina proportioner o uttryck, gott hals, fin överlinje,
välkroppad o samlad, fin svansföring, gott vinklad fram o bak, mkt bra pälskvalitet, som
ännu kan bli tungare, fina rörelser. NUO ERI 2, PN-4, VARACA
Jyväskylä 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
20 months lovely head, typical eye and expression, correct bite, sufficient forechest,
elbows should be closer to body, good body, firm good coat, very well moving, needs more
development in widers when going, typical temperament. NUO EH 3
KIRANAS IBI HABIBI FIN28453/08, s. 31.3.2008 (Kiranas Fantom & Kiranas Hedda
Habibi), kasv. Seija Kaarlela, om. Satu Maunu
Turku Elo 2009 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erittäin hyvätyyppinen, narttumainen, hieman pitkärunkoinen, narttumainen pää ja ilme,
purenta saisi olla korrektimpi, toivoisin enemmän kaulan pituutta, vahva selkä, hyvät
kulmaukset, tarvitsee vielä paljon aikaa, liikkeet sivusta hyvät, edestä ja takaa vielä
vaappuvat. NUO EH 2
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
Big girl, correct bite, good head, neck could be longer, little bit long & high in group, exc
tailset, angulations could be better, not enough coat for the age, good movement,
temperament problems, needs move sosialisation. JUN EH 2
KUAI LE GOU´S NAD NAMCEE NYEE MA S13271/2007
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Klassisk snygg tik med utm huvud o uttr, välans svans, snygg kroppsiluett o svans, balans
vinkling från sidan, föredrar dock ngt mer energy, utm pals o färg. AVO ERI1
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Kraftig tik, mkt bra skalle, vackra ögon, saxbett, moderat lång hals, raka framben, tillräcklig
förbröst, men inte stabil överlinje, sjunker bakom manken och för välvd över länden,
tillräckligt lång och djup bröstkorg, moderat vinklad I knä och has, något för hög I sin has,
lagom lång pals, kunde roar sig med mer utstrålning och längre steg. AVO H

LA-FON FAIRYTALE FIN48281/08, s. 23.7.2008 (Araki Fantastic Freddy of Capeldewi &
La-Fon Furina), kasv. Sirpa Heinonen, om.
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Hyväntyyppinen narttu jolla eritt kauniit tummat silmät, käänteinen saksipurenta, rungossa
jo hyvin pyöreyttä, syvyyttä saa tulla lisää, hyvä raajaluusto, voisi olla paremmin
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu hyvällä ponnekkaalla askeleella
hieman löysästi edestä, hyvä karva tulossa, erinom luonne. JUN EH 3
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Feminine head, plenty of bone, slightly narrow in front, would like a more compact body,
correct coat, moved ok. JUN ERI 3
LA-FON FANCY FACE FIN48280/08, s. 23.7.2008 (Araki Fantastic Freddy of Capeldewi
& La-Fon Furina), kasv. Sirpa Heinonen, om. Pikka Rusanen
Hamina 16.5.2009, Carin Åkesson, SE
Lovande juniortik av bra storlek, väl könspreglad, bra tikhuvud, stora runda mörka ögon,
bra hals, mycket välkroppad för sin åldern, ngt sluttande kors, välvinklad, fin kort has, rör
sig med vägvinnande steg, välskött päls. JUN ERI 1, PN-3, VASERT
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Nyt pitkärunkoiselta vaikuttava juniorinarttu jolla erittäin kaunis ylälinja ja hännän kanto,
hyvä pää, saksipurenta, hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja ja hännän kanto, hyvälaatuinen
karva tulossa, liikkuu hieman löysästi edestä, kevyet sivuliikkeet, hyvä luonne. JUN ERI 2
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Nice breed type, pleasing head, good neck & front, could be slightly shorter, nice quarters
& bone, moved ok behind, shade wide in front. JUN ERI 2, PN-4
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Pretty face, moves with drive, already a good coat, correct hind angulation, shade long in
loin, well presented, good neck & shoulders. JUN ERI 2, PN-4, VASERT
Helsinki RN 12.9.2009, Tiina Taulos
Ryhdikkäästi liikkuva junior, oikeat pään mittasuhteet, joskin voisi olla voimakkaampi, hyvä
runko, eturinta voisi olla selvempi, erinom hännänkiinn, pitkät takaraajat, oikea
karvanlaatu, rauhallinen liikkuja. JUN ERI 2
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
13 months, medium sized square build bitch, very feminine, good head and expression,
middle strong muzzle, correct bite, darkbrown, round eyes, good ear carriage, good neck,
shoulder & level topline, pico-bello tailset & carriage, angulations completely in balance,
well developed body for her age, good bone, typical feet, coat already changing to adult,
movement ok. JUN ERI3

LA-FON FANTASTIC LADY FIN48284/08, s. 23.7.2008 (Araki Fantastic Freddy of
Capeldewi & La-Fon Furina), kasv. Sirpa Heinonen, om. T Linnansalo
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunis pää ja kaula, kevyehkö runko & luusto, kulmauksia
saisi olla enemmän, hyvä ylälinja & häntä, lupaava karva, hieman ahtautta takaliikkeissä,
miellyttävä luonne. JUN EH 2
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Hyvin kehittyny, hyvät mittasuhteet, lupaava pää, hyvät raajat, hyvin rodunomainen
kokonaisuus, kauniisti esitetty. JUN ERI 3
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Quality young bitch, feminine, well proportioned, enough substance for age, balanced
head, good neck, enough bones, typical feet, strong topline, free and proud mover with
typical tailcarriage. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
13 months lovely bitch, correct size & body proportions, feminine head, well balanced,
large darkbrown round eyes, correct bite & earset, medium neck, level topline, good tailset
& carriage, well angulated behind, enough in front, good bone, typical feet, nice ribcage for
her age, very lovely coat texture, moved easily, she is very well presented. JUN ERI2, PN4, VASERT
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth okey, movement are too close in rear and loose in front. JUN EH 3
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Snygg välprop tik, utm typ, mkt tilltal huvud o uttr, välansatt hals, djup o rymlig kropp,
välansatt svans, stram rygg, föredrar flatare tassar, rör sig hastrångt bak, ok från sidan,
utmärkt päls! NUO ERI2
LA-FON FORTUNATE FLIRT FIN33698/03, s. 23.7.2003 (Falamandus Fait Du Bien &
Shabash Amy), kasv. Sirpa Heinonen, om.
Pello 24.5.2009, Kurt Nilsson, Ruotsi
Feminin skulle önska bättre utfyllt käkparti, god ? o proportioner, kunde ha batter utfyllt
bröstparti, tillräckliga vinklar, rör sig instabil fram och smalspårigt bak. AVO H
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Feminint huvud med bra öron o ögon, mycket trång under käke, bra skuldra, alltför grund
bröstkorg, bra ben o fötter, alltför sluttande kors påvärker överlinje o bakbensrörelser samt
svansansättning. AVO H
FIN MVA LA-FON FUNADAMA FIN26238/05, s. 1.5.2005 (Shabash Leroy & La-Fon
Fingertip Touch), kasv. Sirpa Heinonen, om. Noora Marin
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Sopivankokoinen, hieman pitkä narttu, hyvä pää, joskin kuono-osa voisi olla aavistuksen
lyhyempi, hyvät silmät, hyvä kaula ja lapojen kulma, saisi olla hieman enemmän luustoa,

hieman pitkä lanneosa, hännänkiinnitys voisi olla parempi, riittävät takakulmat, liikkuu
sivulta hyvin, samoin takaa, hieman leveästi, veivaten edestä, hyvä turkki, esitetään hyvin.
VAL EH 2
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
4 årig tik av rätt typ och model, härligt huvud och uttryckt, utm hals, rygg, svans, mkt
välformad front, bröstkorg, bra ben och tassar, korrekt pälskvalitet, som är ej i bästa
kondition, mkt typiska vinklar. VAL ERI 2, PN-2
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Ryhdikäs 4 v narttu, jolla hyvä pää, silmät voisivat olla aavist tummemmat, hyvä kaula,
tasap kulm edestä ja taka, hyvä ylälinja, hyvä hännä kaari, riitt luusto, hyvä turkki ja
turkinlaatu, liikkuu hyvin taka, hieman leveästi edestä, mutta hyvällä askelmitalla sivusta,
esitetään hyvin. VAL ERI 1, PN-2, VARACA
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Hyvä luonteinen, vahva rakenteinen narttu jonka tulisi olla tyylikkäämpi, ylä linjan tulisi olla
jalompi, erinom ilme, hyvä selkä linja ja eturinta, vahva hyvä takaosa, hyvä häntä, hieman
raskaat liikkeet. VAL EH 2
Tuusula 20.9.2009 Rob Douma
4,5 years, medium size, slightly longer than high, feminine head, I´d like to see stronger
muzzle, good bite & eye, medium neck, I´d like to see a stronger topline when she stands
and on the move, good tailset, well angulated behind, just enough in front, good chest,
bone & feet, nice coat, needs more drive from behind (power), well presented. VAL ERI
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009 Sergio Capps
Bite and teeth okey, good bones, when coming and going a little narrow behind and loose
in front, topline is a bit soft. VAL ERI 1,
Jyväskylä KV 21-22.10.2009 Will Schrander, NL
4 years, good head, lovely eye & expression, correct bite, good forechest, very good front,
very good body, good coat, movement is ok, but would like to see a little more outgoing,
should be higher on front legs and better in withers. VAL EH 3
FI MVA LA-FON FURINA FIN26239/05, s. 1.5.2005 (Shabash Leroy & La-Fon Fingertip
Touch), kasv. Sirpa Heinonen, om. Pikka Rusanen
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kaunis ryhdikäs narttu, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi, kaunis pää & ilme,
erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, sopivan vahva runko, erittäin hyvät raajat &
erinomainen karva, kaunis häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne, voisi olla aavistuksen
pienempi. AVO ERI 3
Hamina 16.5.2009, Carin Åkesson, SE
Stor tik, huvude kunde ha ngt kraftigare nosparti, mörka ögon, välplacerade öron, bra hals
o rygg, välformad bröstkorg o bra bröstdjup, välvinklad fram o bak, rör sig med bra steg,
utm pälskvalitet. AVO ERI 1, PN-2, SERT, FI MVA

Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Erinomaisen tyyppinen valionarttu, hyvä pää ja ilme, saksipurenta, vahva runko, kaunis
ylälinja, hyvä hännän kiinnitys ja karvanlaatu, liikkuu pitkällä reippaalla askeleella. VAL ERI
2
FIN MVA BALTJV-03 LÖVSKÄRS ELDIGA EDLA FIN39735/02, s. 26.8.2002
(Dschowo’s Bhadur & Kidhill’s Designedbygucci), kasv. paula Forsbacka, om. Marita
Leskinen
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvänkokoinen, pitkärunkoinen narttu, hyvä pään koko ja mitt suhteet, hyvät silmät, hyvä
kaula ja selkä, pitkä lanneosa, hyvä hännänosa, riittävä rungon syvyys, riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa, liikkeessä pitkärunkoisuus korostuu, hyvä karvanlaatu. VAL
ERI 2, PN-4
POHJ, FIN, SE, NO, LT MVA LÖVSKÄRS EXOTISKA EBOLI FIN39737/02, s. 26.8.2002
(Dschowo’s Bhadur & Kidhill’s Designedbygucci), kasv. paula Forsbacka, om.
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Very nice mature bitch, excellent proportions, lovely feminine head, very nice outline, very
good angulation both ends, excellent coat & movement. VAL ERI 2
LÖVSKÄRS GE-GYALWA-LA FIN32958/05, s. 28.5.2005 (Ge-La’s ice Man & Lövskär’s
Eldiga Edla), kasv. paula Forsbacka, om. Salla Wallenius
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Sopivankok hyvin narttumainen, hieman kevyt kuono-osa, kauniit silmät, hyvä täytel runko,
keskivahva luusto, esiintyy haluttomasti, pää riippuen ja askeleista puuttuu draivi, hyvä
turkinlaatu. AVO H
Tampere 20.9.2009 Dagmar Klein
4,5 y old, correct type, correct head & expression, correct proportions of the body, correct
movement, nice temperament. AVO ERI 1
LÖVSKÄRS HSI-HSIA FIN46220/05, s. 25.8.2005 (Tibicinan Bonito Baron & Lövskär’s
Exotiska Eboli), kasv. Paula Forsbacka, om. Pauliina Kärkkäinen
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Another typical bitch, very good size & substance, correct head, upright in shoulder, typical
coat, excellent mover. AVO ERI
Pello 24.5.2009, Kurt Nilsson, Ruotsi
Feminin, bra huvud o uttryck, bra nosparti, goda proportioner tillförställ. bröstparti,
tillräckliga vinklar, tillförstallande rörelser, som kunde vara effektivare. AVO EH 1
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
4 år, ok storlek och balans, kunde ha litet kraftigare nosparti, skalle och ögon bra, ok
överlinje och hals litet kraftig, ok bröstkorg, got förbröst, god bröstkorg och djup, god päls,
kunde vara bättre presenterad, utm parallitet, kunde ha litet mer energy I rörelse. AVO ERI
2

Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Feminint huvud med bra ögon, öron o bett, bra hals o skuldra, kunde ha djupare bröstkorg,
bra ben, fötter o vinklar, kunde roar sig gledare o med mer kraft. AVO EH 1
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
4 v kaunissa runkoturkissa esitetty narttu, jonka pää voisi olla pidempi, otsaluut turhan
korostuneet, kirsu tänään hyvin vaalea, päässä voisi olla enemmän koristekarvoja,
riittävän syvä runko, tänään turhan tuhdissa kunnossa näyttelyyn, hyvä häntä, riitt kulm
taka, hyvä turkinlaatu, liikkuu hieman löysästi edestä, muuten ok, esit hyvin. AVO EH 2
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Hieman tuhdissa kunnossa esitetty narttu joka voisi olla mittasuhteiltaan neliömäisempi,
päässä tänään niukka karvoitus, mutta oikeat pään linjat ja ilme, kirsupigmentti voisi olla
mustempi, sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja häntä, oikea karvanlaatu, liikkuu
sopivalla askelpituudella. AVO EH 3
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Nice outline, lovely bitch, correct head & expression, nice ears, nice coat, but brown
pigmentation, excellent chest, lovely front & shoulder & topline, strong loin, well muscled
back legs, moves nicely, good coat texture, can´t get excellent due to pigmentation. AVO
EH 2
FI MVA LÖVSKÄRS JARMILA FIN45224/07, s. 18.7.2007 (Sadi-Ya’s First Choice &
Lövskär’s Favo-Rit Fengri), kasv. Paula Forsbacka, om. Pauliina Kärkkäinen
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Strong bitch, a bit bigger but very nicely put together, excellent head & expression,
excellent body, double coat, excellent mover. NUO ERI 1, PN-4
Pello 24.5.2009, Kurt Nilsson, Ruotsi
Feminin med utm huvud o uttryck, utm proportioner, tillräckl. bröstparti, utm vinklar, härliga
rörelser med långa steg. NUO ERI 1, PN-1, SERT, VSP
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen, aavistuksen pitkä narttu, hyvät pään mittasuhteet, vahva
kuono-osa, hyvät silmät, hyvä kaula, selkä ja hännän kiinnitys, hyvä rungon syvyys ja
muoto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvät etu- ja takaliikkeet, pitkä sivuaskel, oik
laatuinen karvapeite. NUO ERI 1, PN-1, SERT, CACIB, VSP
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
23 mån, en litet kraftigt tik, ok balans, välutfyllt nosparti, saxbett, ok ögonfärg, ok skalle, tillr
hals, stark överlinje, välansatt svans, stark bröstkorg och bra längd, got förbröst, ok tassar,
väldigt bra pälskvalitet, något kohasig och tåtrång, litet trång fram. NUO ERI 2
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Bra huvud, bra ögon, öron o bett, bra hals o skuldra, samt bröstkorg, bra ben, fötter, kunde
ha mer vinklar bak, rör sig tätt bak, ngt löst fram. NUO ERI 1, PN-1, SERT, VSP

Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Hyvänkokoinen 2 v narttu jolla hyvä pää, kauniit silmät, hyvä etuosa, hyvä runko, hyvin
kulmautunut taka, hyvä häntä ja hännän kaari, hyvin näyttelyyn kunnostettu turkki joka
hyvälaatuinen, hyvät tassut, liikkuu ahtaasti taka ja hieman kerien edestä, mutta hyvällä
askelmitalla sivusta. AVO ERI 1, PN-3, VASERT
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
2 v, oikeankokoinen, kaunislinjainen, mittasuhteet ok, kaunis narttumainen pää,
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, erinomainen rintakehä, eturintaa saisi olla enemmän,
hyvät pitkät takaraajat, hyvin kulmautunut edestä, hyväasentoinen häntä, hyvä
karvanlaatu, hyvä musta väri, kapeat takaliikkeet, hieman epävakautta etuliikkeissä,
erinomainen askelpituus ja takatyöntö, miellyttävä käytös. AVO ERI 1, PN-1, SERT,
CACIB, ROP
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Vahvarunkoinen ja –luustoinen, erinomaisesti rakentunut narttu joka voisi olla rungoltaan
hieman lyhyempi, kauniit pään mittasuhteet, oikea ilme, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis
ylälinja ja häntä, hyvä karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin takaa, hieman
löysästi edestä. AVO ERI 1, PN-2, VASERT
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel
Lovely bitch, lovely head, strong chest, excellent front, good shoulder, strong topline,
lovely texture, shows nicely, good mover, a little too angulated back but quality bitch. AVO
ERI 1, PN-1, SERT, FI MVA, VSP
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Vankka, hyvin kehitt narttu, jolla oikeat ääriviivat rodulle, pää voisi olla hieman
näyttävämpi, hvyä eturinta, erinom runko ja raajojen luusto, vahva ylälinja ja häntä, erinom
karvapeite, maatavoittavat sivuliikkeet mutta hiem ahtaat edestä ja takaa, hallitusti
esiintyvä ja esitetty. VAL ERI 1, PN-2
LÖVSKÄRS MANDALA FI11296/09, s. 1.12.2008 (Arkeden N Kiskades Havin A Ball &
Lövskär’s Hsi-Hsia), kasv. Paula Forsbacka, om. Pauliina Kärkkäinen
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Erittäin hyvin rakentunut tasapainoinen narttupentu, nartulle sopivat mittasuhteet, hyvä
vahva nartun pää, hyvä pigmentti, hyvä tiivis käänteinen purenta, hyvin kulmautuneet
raajat, kaunis ylälinja, hyvä häntä, liikkuu hyvällä askeleella kun haluaa. PEK 2, KP
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Good outline, with a correct expression, nice nozzle, acceptable bite, good chest, good
shoulder, a bit outward on the elbows, good topline & tailset, good back legs, moves nicely
for age. PEK 1

FIN MVA PAM-ZAMIRIN HILDA ELITESS FIN42579/01, s. 12.10.2001 (Falamandus
Enfant D’Elite & Pam-Zamirin Daring-Defector), kasv. Pirjo & Aarre Mäki, om. Virpi
Hietikko
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Kooltaan ja mittasuhteiltaan aivan erinom kaunis narttu, fem pää jossa riittävä voimakkuus,
erinom rintakehä & runko, erinom lanne, hyvin kulmautuneet takaraajat, seistessä
ihastuttava profiili, liikkuu reippaasti mutta turhan ahdas takaa, aivan erinom turkki. VAL
ERI 3
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Lovely bitch, very balanced, typical head, very good body, very good mover, excellently
presented. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, VSP
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Erinom tyyppi, hyvä koko, oikeat mittasuhteet, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä
kaula, kaunis ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinom runko, hyvin kannettu
häntä, erinom turkinlaatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely sturdy bitch, exc in size, type & proportions, she is a Tibetan Terrier in every angle,
lovely head with very typical expression, beautiful topline & tail set, exc body, sufficient
bone & substance, beautiful coat quality & colour, free mover, lovely temperament &
presentation, for me she is an ambassador of the breed. VAL ERI 1, PN-2
Mänttä 31.5.2009, Tanya Ahlman-Stockmari
Ryhdikäs, kaunislinjainen narttu, oik rungon mittasuhteet, oikea ilme, kokoon sopiva
raajaluusto, erinom karvapeitteen laatu, hyvä häntä, hyvät käpälät, viimeistelty
näyttelykunnostus, liikkuu hyvin. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Salo 6-7.6.2009, Taro Viirtelä
Kaunislinjainen hyväkuntoinen narttu, hyvä ylälinja, vankka runko, hieno häntä, niukat
takakulmat, kaunis karva, muuten hyvät liikkeet mutta hieman leveät edestä, hyvä käytös.
VAL ERI 1, PN-3
Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
7-vuotias, oikeat mittasuhteet, oikealinjainen siro pää, sopiva rintakehän vahvuus, kauniit
ääriviivat, hyvä häntä, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu pitkin askelin, hieman heiluen
edestä. VAL ERI 2, PN-2
Laukaa 12.7.2009, Ann White, EI
Good head, good angulation, good front, nice colour, good tailset, moved well. VAL ERI 1,
PN-1, VSP
Pori KV 2.8.2009, Jose M. Doval, ES
Very t ypical 7 yrs old bitch, very typical construction, nice head, eyes, neck & shoulders,
very good body, topline, tail set & carriage, exc rear angulation & feet, very good coat
condition, lovely temperament, very good movement. VAL ERI 1, PN-2, CACIB

Honkajoki 8.8.2009, Tino Pehar, HR
7 years old, still in excellent condition, excellent type, very typical head, excellent eye
shape, excellent body structure, moves very well for her age, excellent coat quality. VAL
ERI 1, PN-2
Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Erinom kunnossa esitetty val narttu, oik mittasuhteet, kaunis ylälinja, kaunisilmeinen pää
joka voisi olla voimakkaampi, hyvä rungon vahvuus, tasap kulmautunut, hyvin kiinnitt ja
kannettu hanta, oik laat karva, muttei tänään parhaassa näyt kunnossa, liikkuu hieman
ahtaasti taka, erinom sivusta. VAL ERI 2, PN-2
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
Approximately 8 years old, feminin, exc built & balanced, exc bite, good head, exc topline,
exc tailset, in movement little bit narrow behind, beautiful coat, exc pigmentation. VAL ERI
1, PN-1, VSP
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
8 years, medium size, square build bitch, shown in tiptop condition, feminine head with
correct proportions, good eye and bite, medium length of neck, needs to stabilize in topline
when she stands and on the move, good angulations behind, needs more lay back on the
shoulder, nice coat, movement little close behind and a little loose in front. VAL ERI 3
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth okey, very good condition for her age, good bones, when moving a little
narrow behind and loose in front. VET ERI1, PN-1, ROP-VET, VSP, BIS-4-VET
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Veteran för 8 år, baren sin åldern utmärkt väg, utm typ, balans o storlek, utm huvud, fina
proportioner, mkt got uttryck, mkt god hals, välkroppad o samlad, mkt god svansföring o
vinklad fram o bak, utm pälskvalitet o mkt god rörelser. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET
PAM-ZAMIRIN SI JOLIE FIN33517/08, s. 6.4.2008 (Araki Fantastic Freddy of Capeldewi
& F’Tshang-Ma od Vilzonky), kasv. Pirjo & Aarre Mäki, om. Iris-Kerstin Henriksson
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
17 months, black & white, strong bitch, it´s a pity she is not shown in hardest condition,
(well done) feminine head, like to see stronger muzzle, round eye, darkbrown, correct bite,
good ear, medium neck, like to see harder topline, correct tailset, but carriage could be
better, well angulated behind, enough in front, good bone & feet, nice coat, needs to
improve in movement, a bitch of a lot quality but because of her condition today VG. JUN
EH
Jyväskylä 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
20 months, very nice developed, lovely head, beautiful eye & expression, lovely pigment,
correct bite, sufficient forechest, very good in elbows, typical coat, very well moving
excellent temperament, lovely overall picture. NUO ERI 2, PN-3, VARACA

Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Välprop tik men med ngt för mycket med de hela, tilltal huvud o uttr, fast lite stop, snygg
hals, mkt rejäl kropp o för mkt hull, stram rygg, bra svans, mkt bra päls, rör sig tungt men
sundt. NUO EH 3
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Kraftig tik, bra skalle, härlig uttryck, korrekt stop, saxbett, grov hals, kraftiga raka framben,
bra förbröst, alltför tjock, hängande rygg, kraftiga över- och underlår, bra pälsstruktur, men
inte I condition vilket påverkar hennes rörelser. NUO H
PAM-ZAMIRIN SOIR D´ETE FIN33518/08, s. 6.4.2008 (Araki Fantastic Freddy of
Capeldewi & F’Tshang-Ma od Vilzonky), kasv. Pirjo & Aarre Mäki, om
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Kookas ja hieman pitkä narttu, hyvä pää ja ilme, kaula saisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin
ja säkä saisi olla parempi, hyvä luusto ja runko, hieman pitkä lanneosa ja jyrkkä lantio,
hännänkiinnitys saisi olla korkeammalla, hyvät pitkät takaraajat ja matala kinner, liikkuu
sivulta hyvin, hieman ahtaasti edestä ja takaa, ei tänään näyttelytuulella, eikä kanna
häntäänsä liikkeessä, hyvä karvanlaatu. JUN H
FIN, EE MVA V-07 EEJV-07 PINDAROS FANTASTIC ME FIN22527/06, s. 13.3.2006
(Pindaros Devil In Disguise & Sadi-Ya’s Prank’s Shine), kasv. Petra Sankelo, om. Jaana
Myötyri-Ulmanen
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
3,5 years black & white, bitch of correct size, almost square build, feminine head, strong
muzzle, darkbrown, round medium sized eyes, correct ear carriage, good neck, like to see
stronger topline when she stands and on the move, correct tailset but she doesn´t want to
show it in correct way, well angulated behind, just enough in front, good bone & feet,
acceptable coat texture, movement ok, well presented. VAL ERI
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Kraftfull tik, tillr feminine, kraftigt huvud, stark hals, välprop, djup o rymlig kropp, fin svans,
mkt bra päls, välvinkl bak, korr tassar, rör sig ngt trångt bak, utm från sidan. VAL ERI 3
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra typ och storlek, feminine, kraftig skalle med lite för markerade kindben, bra näsparti
och uttryck, lagom lång hals, raka framben, bra förbröst, mycket bra bröstkorg och land,
något mjuk överlinje, bra vinkling I knä och has, kunde ha kraftigare benstomme, mycket
bra pälsstruktur. VAL ERI1, PN-3, VARACA
FIN, EE, LT MVA EEV-08 PINDAROS FORBIDDEN FRUIT FIN22530/06, s. 13.3.2006
(Pindaros Devil In Disguise & Sadi-Ya’s Prank’s Shine), kasv. Petra Sankelo, om. Riikka
Hinkkanen
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä ryhdikäs kaula, erinomainen runko, tyylikäs
ylälinja, erittäin hyvät raajat, kaunis karva ja häntä, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös.
VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP

Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely bitch, a bit long in silhouette, exc bone & substance, very good proportions, typical
head with nice eye & expression, lovely topline & tailset, correct body, typical angulation
front & rear, nice big feet, exc coat quality, correct movement, could develop more power
& drive, lovely representative of the breed. VAL ERI 2
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Hyvin kaunis kokonaisuus, upeat sivuliikkeet, erinomainen ryhti, hyvät mittasuhteet,
alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi, erinomainen karvanlaatu, hyvät raajat ja käpälät,
kauniisti esitetty. VAL ERI 1, PN-1, ROP, RYP-4
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
Correct bite, a bit narrow in scull, typical expression, exc size, good neck & topline &
tailset, a bit narrow in front, sufficient angulation in behind, good coat, moves well. VAL
ERI 2, PN-3, VARACA
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Lovely free moving bitch, super head & front, nice topline, tail shade low set, good
quarters, correct coat, showed well. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Hyvinkää KR 5.7.2009, Zsuzsanna Petik, HU
3 years, nice female, very nice head, correct bite, elegant topline, good tailset, nice
movement, but a bit narrow in front. VAL ERI 2, PN-3
Karjaa 12.7.2009, Branislav Rajic, SI
3 years old bitch, exc size and very good balance, extremely good coat texture & nice
colour, very sound movement, typical feminine appearance, beautiful head, exc forechest,
very strong bones, compact body, appropriate ribcage, plenty of muscles, make topline a
bit high in loin, still correct angulation, typical brillian fluency in movement and one if the
best black coat qualities I´ve ever seen. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Excellent type, rather big, excellent bones, excellent head and expression, excellent
topline and tailcarriage, enough forechest, very well angulated in frong and behind,
excellent mover, typical coattexture. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, VSP
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Kaunis tyylikäs ja rodunomainen narttu, ihastuttava nartun pää, hyvin kaunis ylälinja, hyvä
hännän asento, erinom runko, vaivaton kaunis liikunta, hyvä turkki, väri, hyvin
karismaattinen. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type, not compact, body medium strong, very good head, correct topline, good
movement, coat excellent texture. VAL ERI1, PN-1, CACIB, ROP
Helsinki RN 12.9.2009, Tiina Taulos
Ihana turkinlaatu, ryhdikkäästi liikkuva valio, hyvä runko, erinom ylälinja, kaunis
hännänkaari, oikeat pään mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut. VAL ERI 1, PN-2

Porvoo 13.9.2009, Rita Reyniers, BE
3 years, excellent in size, correct bite, typical expression with dark eyes, slightly weakness
in the back, enough neck, nice forechest, excellent brisket, well angulated hindquarters,
good coat, still a bit unstabile in front movement, good tail carriage. VAL ERI 1, PN-2
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
3 years bitch of correct size, almost square, feminine head of correct proportions, I´d like
stronger muzzle, good bite, eye and earcarriage, good neck, I´d like to see a harder
topline, good tailset & carriage, well angulated behind, needs more angulations in front,
good bone & feet, nice coat, very well presented, moves correct. VAL ERI 4
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, kunde vara ngt mera samlad, utm huvud, fina proportioner, mkt gott uttryck, mkt
god hals, fin överlinje, mkt god svansföring och vinklad fram o bak, utm pälskvalitet, mkt
god rörelse från sidan, ngt ostabilt fram. VAL ERI 1
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
3 years, well balanced, lovely hed, good eye & typical expression, correct bite, exelent
front, firm body, lovely coat & condition, werry well moving, goes with drive, lovely typical
temperament. VAL ERI 2
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Mkt bra huvud, kunde haft lite bättre underkäke, mkt välbalanserad, kort upp på benen, fin
svansbåge, mkt bra pälskvalitet, rör sig lätt och flexibelt. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Ädel fem tik, mkt tilltal typ o helhet, ädelt huvud o föredrar kraftigare käke, moderat hals,
tenderar att ge efter i ryggen, snygg svans, moderat balans vinlingar, kommer som bäst
tillrätt i rörelse från sidan, då är hon snygg. VAL ERI
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, bra proportioner, härlig skalle, vackra ögon, saxbett, lagom lång i näsparti, bra
hals o övergång till rygg, kunde ha mer förbröst, står något framskj, bra överlinje, tillräckligt
lång bröstkorg, muskulösa, välvinklad bakställ, korrekt pälsstruktur, rör sig fritt. VAL ERI 3
PINDAROS HARD CANDY FIN39602/08, s. 3.7.2008 (Falamandus J’Ara-Ki Khaki &
Pindaros Eternal Magic), kasv. petra Sankelo, om. Jenni Savolainen
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Erinom tyyppinen, mittasuhteiltaan mallikas, vankka, samalla tiivis narttu, erinom pää,
vahva rintakehä, erinom pää, hyvät takaraajat, eritt lupaava karvanlaatu, maatavoittavat
mallikkaat liikkeet, erittäin lupaava, ajoissa olleena olisi ollut KP:n arvoinen! PEN 1
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Vankka, erit hyvin ikäisekseen kehittynyt narttu, erit hyvä pää ja kaunis ilme, hyvä kaula,
voisi olla hieman voimakkaampi säkä, hieman leveä etuosa, vankka luusto ja runko,
hieman litteä häntä, hyvä takaosa, liikkuu sivulta ja takaa hyvin, hieman leveästi edestä,
oikea karvanlaatu tulossa, miellyttävä luonne. JUN EH 1

Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Hyvä nuori narttu joka saisi olla ryhdikkäämpi, hyvä pää, kaula saisi olla hieman pidempi,
vahva runko, ylälinja saisi olla kiinteämpi, hyvät raajat, lupaava karva, korkealle kiinnittynyt
häntä, antaa vielä kovin pentumaisen vaikutelman. JUN H
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely young bitch, exc size & type, very sturdy in body, exc in proportions, very typical in
head & expression, lovely topline & tail set, very typical in angulation in front & rear,
correct forechest, nice big round feet, exc coat quality for age, very typical movement, she
must have a good future in the show ring. JUN ERI 2
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Hieman tuhdissa kunnossa, erinomainen tyyppi, hyvin lupaava pää, sopiva luusto, vahva
takaosa, hyvä matala kinner, hyvä kaula, raajakorkeutta voisi olla hivenen lisää, kauniit
liikkeet, taitavasti esitetty. JUN ERI 2
Aura 6.6.2009, Dubravka Reicher, HR
11 months, strong female, very well proposed, good head, neck, topline, very good angul
movement,good coat, correct bite. JUN ERI 2, PN-2, SERT
Karjaa 12.7.2009, Branislav Rajic, SI
1 year old, exc size, very attractive colour, rich coat, exc feminine head, quite long neck,
exc forechest, strong bones & feet, exc topline, angulation & ribcage, correct tail carriage,
she´s much better in stance than in movement showing not enough effiency although her
body can obviously produce. JUN ERI 1, PN-4, VASERT
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Sound bitch, short in body, pleasant head with broad nose & dark eyes, little bit fat, good
coat texture, good front & hindangulation, moves well. JUN ERI 1, PN-3, SERT
Porvoo 13.9.2009, Rita Reyniers, BE
14 months, nice type, good proportions, feminine head, correct bite, just enough forechest,
depth of chest good for the age, bit short in neck, angulations in hindquarters ok, good
tailset and coat, in movement in front still very unstabile and behind close in hocks. JUN
EH 2
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Mkt bra huvud även om underkäken önskas bredare, stram rygg, som önskas kortare och
med bättre svanslyft, bra hasar, framskjuten skuldra, i blandad päls, inte i bästa
utställningskondition, önskar henne mera flexibel i rörelse. JUN EH 3
PINDAROS HEAVENLY ME FIN39603/08, s. 3.7.2008 (Falamandus J’Ara-Ki Khaki &
Pindaros Eternal Magic), kasv. petra Sankelo, om. Riikka Hinkkanen
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kaunis nuori narttu, hyvä pää, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, hyvä hännänkiinnitys,
sopusuhtainen runko, hyvät raajat, lupaava karva, voisi liikkua vieläkin vauhdikkaammin,
miellyttävä luonne. JUN ERI 1, PN-4, SERT

Aptus 23.5.2009, Michael Leonard, IE
Only 10 months, but I predict a very good future for this lady, I love square outline with
correct height of legs & length of back, topline is also excellent, also very good reach of
neck, to be critical front action could. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely bitch, very square in outline, typical bone & substance for age, very typical feet,
muzzle can be a bit shorter, typical eye & expression, correct pigmentation, lovely topline
& tailset, sufficient angulation, exc body for age, typical coat quality and colour, free &
easy mover, very well presented. JUN ERI 1, PN-1, SERT, ROP
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Erinomaiset mittasuhteet, erinomainen ylälinja ja liikerata, lupaava pää, hyvät raajat,
lupaava karva, tasapainoinen kokonaisuus. JUN ERI 1, PN-3, SERT
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hyvä. Kaunis pää ja ylälinja, hyvä purenta, hieman pienet silmät, vankka runko,
riittävät takakulmat, kaunis häntä, hyvä karva, vetävä askel, reipas käytös. JUN ERI 1, PN1, SERT, VSP
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
Correct bite, good head & expression, bit open in elbows, exc neck, good topline & tailset,
bit straight in behind, good coat, I´d like more drive in movement. JUN ERI 2, VASERT
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Super breed type, balanced outline, lovely head, good bone & substance, excellent topline
& tailset, super, free mover. JUN ERI 1, PN-3, VASERT
Hyvinkää KR 5.7.2009, Zsuzsanna Petik, HU
12 months, nice bitch, nice type, feminine head, correct type, typical topline, bit loose
elbows, good coat, nice movement, but a bit narrow in front. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Correct breedtype, very well developed for the age, still needs time for final development,
special in skull, enough broad underjaw, correct bite, excellent topline, very well angulated
in front and behind, excellent side movement, but bit close behind, typical coattexture. JUN
ERI 1, PN-4, SERT
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Viehättävä, äärimmäisen narttumainen, ihanan kokoinen, hyvin sopusuhtainen, hyvä pää,
purenta, kaunis ilme, hyvä tyypillinen ylälinja, ikäisekseen hyvä runko ja turkki sekä häntä,
kauniit sivu liikkeet, vielä hieman epävarmuutta etu liikkeissä. JUN ERI 1, PN-3, VASERT
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type and size, head and body are light, croup is not wide and not wide enough
position of hindquarters. JUN ERI 2
Helsinki RN 12.9.2009, Tiina Taulos
Erinom mittasuhteet, ikäisekseen erinom runko ja eturinta, oikeat pään mittasuhteet,
muttase voisi olla hieman voimakkaampi, erinom ylälinja, takaosa voisi olla hieman
paremmin kulmautunut, erinom liikkuja. JUN ERI 1, PN-4, VASERT

Porvoo 13.9.2009, Rita Reyniers, BE
14 months, excellent in type, good proportions, feminine head, correct bite, enough neck,
good forechest, excellent brisket for age, typical tail, nice hindquarters, good coat, in
movement slightly close in hocks. JUN ERI 1, PN-3, SERT
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
14 months, young looking bitch, correct size, square built, needs more time to mature,
feminine head, correct bite and earset, good neck, withers, level topline, good tailset &
carriage, well angulated allover, good bone & feet, typical coat, moves very easily, very
well presented. JUN ERI 4
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Fem tik, utm typ o balans, utm huvud, fina proportioner, mkt got uttryck, mkt god hals, god
överlinje, samlad kropp som kan få ngt mera volym, mkt god svansföring, bra vinklad fram
o bak, utm pälskvalitet, mkt god rörelse, ännu ngt small fram o bak. JUN ERI 2
Jyväskylä 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
16 months, werry good body proportions, werry good head, good eye & expression,
correct bite, werry good forechest & front, exelent body, lovely coat, werry w moving, has
to develop in widers, chould be a little more outgoing. JUN ERI 3
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Mkt bra huvud där underkäken kunde varit lite bättre markerad, kort o väl upp på benen,
tillräcklig svanslyft, moderata vinklar, kunde haft lite mer tillbakalagd skuldra och lite
flexiblare mellanhand, på väg in i bra päls, rör sig balanserat men kan bli lite mer stabil och
flexibel. NO ERI 1
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
17 mån gammal ngt luftig tik, mkt tilltal typ o helhet, fem huvud, lite stop, bra hals, får
utvecklas mer bröstdjup, stram överlinje, välansatt svans, föredrar mer knävinkel, rör sig
ändå mkt bra från sidan, fast tåar inåt fram. JUN EH 4
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, kraftig skalle, något för markerade kindben, bra näsparti, tillräcklig hals, härlig
förbröst, tillräckligt kraftiga och raka framben, inte helt rak överlinje men sjunker bakom
manken, kunde vara bättre vinklad i knä och has och ha kraftigare över- och underlår,
härlig pälsstruktur, rör sig fritt och med härlig drive. JUN EH 2
PINDAROS I LIKE TO MOVE IT FIN33048/09, s. 27.4.2009 (Falamandus Flic-Flac &
Pindaros Fantastic Me), kasv. & om. Petra Sankelo
Saluki pentu 8.11.2009, Tuula Plathan
Raamikas ryhdikäs pentu joka mittasuhteiltaan tässä kehitysvaiheessa lupaava, kuono
voisi olla hivenen täyteläisempi muuten kaunis pää ja ilmeikkäät tummat silmät,
erinomainen ylälinja ja hanta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, kaunis
karvapeite ja hyvin hoidettu, liikkuu ryhdikkäästi ja vakaasti, erinomainen tempperamentti
rodulle. PEK 1 KP, ROP-PENTU, RYP-2-PENTU

PINDAROS I WANT U AROUND FIN33049/09, s. 27.4.2009 (Falamandus Flic-Flac &
Pindaros Fantastic Me), kasv. Petra Sankelo, om. Tiina Saltbacka
Helsinki UMT pentu 15.11.2009, Harri Lehkonen
Reippaasti esiintyvä narttupentu, oikeat mittasuhteet päässä & rungossa, hyvin
kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, oikealaatuinen turkki, liikkuu
ryhdikkäästi, hyvällä askeleella. PEK 1 KP, ROP-PENTU
PUPPIES FROM HEAVEN GODDESS S64893/2007
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
22 kk koon ylärajoilla oleva narttu, jolla hyvä pää ja purenta, riittävä kaula, suorat
olkavarret, hyvä luusto, rintakehä voisi olla syvempi, hyvä hännän kaari, riitt kulmautunut
taka, hyvä turkinlaatu, mutta runkoturkkia voisi olla enemmän, hyvät tassut, liikkuu erittäin
ahtaasti taka ja löysästi edestä, sivusta hyvällä askelmitalla, esit hyvin. NUO EH 3
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
22 kk, hyvänkokoinen, oikeat mittasuhteet, narttumainen pää jossa riittävä vahvuus,
keskiruskeat silmät, tiukka saksipurenta, tällä hetkellä kovin kevyt runko, eturinnan tulee
täyttyä iän myötä, hyvät pitkät takaraajat, hieman litteä häntä, hyvä karvanlaatu, ei
parhaassa näyttelykunnossa, kapeat takaliikkeet, hieman epävakaat edestä, miellyttävä
käytös. NUO H
PUPPIES FROM HEAVEN GORGEUS S64892/2007
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
22 kk hyvän kokoinen, sopusuhtainen narttu jolla hyvä pää ja kauniit pyöreät silmät, riittävä
kaula, suora olkavarsi, riittävä rungon syvyys, hyvä ylälinja, riittävästi kulm taka, hyvä
turkki ja turkin laatu, hyvät tassut, liikkuu erittäin ahtaasti taka ja hieman löysästi edestä,
mutta hyvällä askeleella sivusta. NUO ERI 1, PN-1, SERT, CACIB, VSP
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
22 kk, hyvänkokoinen, mittasuhteet ok, sopiva luusto, kaunis narttumainen pää, jossa hyvä
vahvuus, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hyvä runko, hyvät pitkät takaraajat,
hyväasentoinen häntä, hyvä karvanlaatu, kapeat sivuliikkeet, sopiva askelpituus sivulta,
miellyttävä käytös. NUO ERI 2, PN-3
QANDA LHI´S DORJEPAMO FIN29183/08, s. 22.3.2007 (Dalghani’s Ma Ni Kar Lo &
Schaka-Ta’s Rah-Lhi), kasv. Lisa Del Monte, om. Johanna Jussila
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
A bit bigger but not heavy bitch, very good proportions, typical head & expression, needs
more body, very good coat, free mover. AVO ERI
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava narttu, jolla saisi olla enemmän rungon syvyyttä ja tilavuutta
ikäisekseen. Tänään myös hiukan hoikassa kunnossa, kaunisilmeinen pää, saksipurenta,
hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys, liikkuu pitkällä hyvällä askeleella, hyvälaatuinen karva,
hyvä luonne. AVO ERI 1, PN-4, VASERT

Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Kookas, kovin korkearaajainen narttu, kevyt luusto, hyvät pään mitt suhteet, hyvä ilme,
vahva kuono, hyvä kaula, selkä ja lantio, kovin suorat lapa ja polvikulmat, runko saisi olla
syvempi ja täyteläisempi, löysät kyynärpäät, liikkuu takaa erittäin ahtaasti, edestä astuu
ristiin, ryhdikäs sivuliike, oikea karvanlaatu. AVO H
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Fem tik, mkt god typ o balans, utm huvud, fina proportioner, mkt gott uttryck, god hals, ngt
framskjuten skuldrar, samlat kropp, svansen ligger ngt bak på, normalt vinkling, mkg god
pälskvalitet, icke I best condition, bra rörelse från sidan, ngt svagt fram o bak. AVO EH 3
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
En stor tik med bra prop, bra huvud men kunde ha bättre markerad underkäke, stram rygg,
lite lågt placerad svans, bra pälskvalitet på gång, rör sig hastrångt och slarvigt fram. AVO
EH 2
QUERCIA CORTE AI´SHA NEMEA FIN59443/08, s. 9.11.2008 (Chambanya Dzay-Po
Lamleh & Bristol Cream’s Cissy Neala), kasv. & om. Hilkka Teikari
Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
7 kk, oikeat mittasuhteet, ikäisekseen normaalisti kehittynyt, hyvä kallo, hieman lyhyt
kuono, kauniit tummat silmät, purenta ok, rintakehä vielä kevyt ja lyhyt, hieman niukat
takakulmaukset, lupaava turkinlaatu, riittävä askelpituus, liikunta vielä löysää, reipas
käytös. PEN 1
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvä koko ja mittasuhteet, selvä sukup leima, vielä kevyt luustoinen, hyvät pään
mittasuhteet, tummat silmät, hyvä kaula, oik selkälinja ja hännän asento, runko vielä kevyt,
hyvin kulmautuneet kevytluustoiset raajat, liikkuu edestä löysästi, sivulta ja takaa hyvin,
kaunis karvapeite. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Hyvä koko ja rungon mittasuhteet, hieman etuas lapa, melko avoimesti kulm edestä,
voimakk taka, etuosa saa vielä täyttyä, erinom hanta, hyvä kaulalinja, riitt otsapenger,
tummat silmät, hyvä vahva purenta, hieman pyöreyttä kallossa, turkki tuloilleen lupaavasti,
liikkuu hyvin taka, lyhyehkö löysä etuaskel. JUN EH 3
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Fem tik som har fin helhet, balans o storlek, mkt gott huvud, fina proportioner, fin uttryck,
god hals, samlat kropp, fint svansföring, bra vinkling fram o bak, utm pälskvalitet, vill inte
helt visa upp si, därför priset. JUN EH
POHJ, FIN, SE, DK, NO MVA PMJV-05 JV-05 V-05 SEV-06 SADI-YA´S EVERGREEN
MAGIC FIN51180/04, s. 19.10.2004 (Khambu Greentara Lamleh v Nama-Schu &
Sadi’Ya’s Magic Superstar), kasv. & om. Pirjo Carlson & Minna Granskog
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Uttrycksfullt huvud, lte oregelbundet bett, kort stark rygg, bra svans, kunde haft ngt bättre
förbröst, bra pälskvalitet, rör sig väl från sidan, lite ostabil fram. VAL ERI 3

Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Kraftig fem tik, mkt tilltala typ o helhet, ger en kompakt helhetsbild, kraftfullt men ändå fem
huvud, rör sig sundt o effektivt, men kunde resa sig mer på benen, ok päls. VAL ERI 2,
PN-4
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Mycket feminin tik, bra storlek, bra skalle, vackert uttryck, tillräcklig stopp, bra näsparti,
tillräckligt lång hals, bra förbröst, kunde ha något kraftigare överlinje, bra vinklad i knä och
has men kunde vara kraftigare i sin underlår, bra pälsstruktur, gör en bra siluett, rör sig
fritt. VAL ERI 4
FI MVA SADI-YA´S FOREVER SHINE FIN10999/05, s. 21.11.2004 (Karamain Iravadi &
Sadi-Ya’s Prank’s Shine), kasv. Pirjo Carlson & Minna Granskog, om. Minna Granskog
Koillis-Sawo Show 22.2.2009, Päivi Eerola
Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet, kaunis pää, tilava runko, hyvä ylälinja,
tasapainoiset kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvin hoidettu runsas hieman pehmeä
karvapeite, hyvin tyypillinen miellyttävä kokonaisuus. AVO ERI 1, PN-2, SERT, FIN MVA
C.I.B FIN, SE, EE MVA V-08 SADI-YA´S PRANK´S SHINE FIN35932/00, s. 6.9.2000
(Sadi-Ya’s Midnight Prank & Sadi-Ya’s Magic Superstar), kasv. Pirjo Carlson & Minna
Granskog, om. Petra Sankelo
Koillis-Sawo Show 22.2.2009, Päivi Eerola
Kookas narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, tehokkaat yhdensuuntaiset liikkeet, tyypillinen
pää, kaunis kaula ja ylälinja, sopiva runko, pitkät takaraajat, hyvä karvanlaatu,
karvapeitteen värjäytymät hieman häiritsevät ihanaa kokonaisuutta. VET ERI 1, PN-1,
ROP, ROP-VET, BIS-1-VET
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Aivan fantastinen veteraani, jossa juuri oikeassa suhteessa tyyliä ja voimakkuutta, erinom
pää, hyvä etuosa, fantastinen rintakehä, erinom takaosa, pitkät takar ja matala kinner,
ihana karvapeite, liikkeessä hieman venyy, koira upeassa kunnossa vielä veteraanina ja
omistaja voi olla ylpeä tiibetiläisestä kuningattaresta. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET, BIS-1VET
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Erinom rotutyyppi, erinom pää ja ilme, hyvä etuosa ja luusto, erinom mittasuhteet, häntä ja
hännänkiinnitys, selkälinja painuu hieman lapojen takaa, erinom takaosa ja matala kinner,
upea sivuliike mutta saisi kantaa päänsä tiibetiläisen arvokkuudella, erinom turkinlaatu.
VET ERI 1, PN-1, VSP, ROP-VET
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kauniissa kunnossa esitetty narttu, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä pää ja ilme,
erinomainen kaula, sopivan vahva runko, erinomaiset raajat, hännän kiinnitys saisi olla
hieman korkeammalla, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. VET ERI 1, ROPVET

Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, joka edustaa oikeaa rotutyyppiä, hyvät silmät,
kaunisilmeinen pää, hyvä vahva runko, hyvä raajaluusto, upeat pitkät vapaat liikkeet, hyvä
karvanlaatu, fantastinen luonne. VET ERI 1, PN-3, ROP-VET
Aptus 23.5.2009, Michael Leonard, IE
In very good condition for age, credit to owner, coat of excellent quality & texture, excellent
head & expression, good length & width of muzzle, moves very well both front & hind
action, my only critisism is only topline could be stronger. VET ERI 1, PN-1, ROP, ROPVET
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Erinomaisessa kunnossa 8,5 v. vauhdikkaat, vapaat liikkeet, erinomainen karvapeite
täydessä loistossaan, hyvät raajat ja käpälät, erinomainen rintakehän muoto, hieman
laiska häntä, kauniisti esitetty. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
A bit heavy, correct head, good expression, bit open in elbows, exc neck, bit soft topline,
good proportions, exc tailset, good rear angulation, good coat, moves quite well. VET ERI
1, PN-4, ROP-VET
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Good head, would like more depth of forechest, good bone, good topline, well bent
quarters, excellent coat, could be a little squarer, shows well. VET ERI 1, ROP-VET
Karjaa 12.7.2009, Branislav Rajic, SI
8,5 years old bitch in exc condition, very fluent in movement, extremely good coat quality &
attractive colour, exc head, correct front, plenty of muscles and good bones that make the
movement fluent & sound in highest possible measure. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
correct breedtype, rather big, excellent condition for the age, excellent head and
expression, broad underjaw, excellent topline and tail carriage, very well developed
forechest and ribcage, very well angulated in front and behind, typical sidemovement,
should be bit stronger in rear, excellent coat texture. VET ERI 1, PN-3, ROP-VET
8.8.2009, Mäntyharju, Eeva Resko
Erinom narttu, kaunis pää, hyvä ilme, erinom ylälinja, voisi olla hieman tiiviimpi
kyynärpäistä, erinom runko, hieman jyrkkä lantio, hyvä takaosa, erinom sivuliike, hieman
ahdas edestä, upea turkinlaatu, erinom kunnossa. VET ERI 1, PN-1, ROP, ROP-VET
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type, not enough elegant for female, very good proportions and substance for
this age, back is soft, excellent coat. VET ERI 1, PN-4, ROP-VET
Helsinki RN 12.9.2009, Tiina Taulos
Erinom mittasuhteet, upeasti liikkuva veteraani, jolla erinom karvanlaatu, oikeat pään
mittasuhteet, hyvä runko, eturinta sekä takaosa, vauhdikas liikkuja. VET ERI 1, PN-1,
VSP, ROP-VET

Porvoo 13.9.2009, Rita Reyniers, BE
9 years, still in good condition, lovely head and expression, correct bite, excellent
forechest and brisket, typical coat and tail, well angulated in front and rear, moves still
tireless. VET ERI 1, PN-1, ROP, ROP-VET
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
8 years lovely veteran bitch, excellent size, square build, feminine head, correct
proportions, darkbrown large round eyes, correct bite, good ear, neck, withers, almost
level topline, good tailset & carriage, well angulated behind, just enough in front, good
chest, good bone, typical feet, nice coat, moves very easily, nice temperament. VET ERI
1, ROP-VET
12.12.2009, Helsinki V-09, Espen Engh, NO
9 år gammal välprop tik, mkt bra kond för sin alder, ädel fem huvud, medel mörka ögon,
lång hals, balans vinkling fram o bak, snygg hals, inte I optimal pälskond på huvud o hals,
det stör helheten, rör sig som en ung dam fortfarande. VET ERI 1, VSP-VET
13.12.2009 Helsinki PMV-09, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, bra skalle, bra näsparti, något för ljusa ögon, lång vacker hals, bra förbröst och
raka framben, bra bröstkorg, inte stabil överlinje, men överbyggd, kunde vara bättre
vinklad I sin knä och has, rör sig fritt men kunde haft ett längre steg, inte I bästa pals och
ser inte välskött ut. VET EH 1
SHABASH MAGGIE FIN12357/07, s. 15.12.2006 (Khambu Greentara Lamleh v NamaSchu & Shabash Lucy), kasv. Kati Nortaja, om
13.9.2009 Porvoo, Rita Reyniers, BE
2 years, excellent type and size, expressive head, correct bite, enough forechest, nice
brisket, good topline, slightly short upper tigh, enough angulated rear, good coat, slightly
inturned left hock in movement and the head is going down. AVO EH 1
FI MVA SHABASH MOLLY FIN12356/07, s. 15.12.2006 (Khambu Greentara Lamleh v
Nama-Schu & Shabash Lucy), kasv. Kati Nortaja, om. Sirpa Heinonen & Kati Nortaja
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Erit hyvä tyyppi ja oikeat mittasuhteet, erinom pää ja ilme, kaunis kaula, hyvä eturinta ja
olkavarsi, hyvä luusto ja käpälät, vankka runko mutta selkälinja aavistuksen painunut
lapojen takaa, erit hyvä häntä ja hännänkiinnitys, hyvät pitkät takaraajat ja matala kinner,
liikkuu hyvin sivulta, etu- ja takaliikkeessä toivomisen varaa, hyvin hoidettu hyvälaatuinen
turkki. AVO ERI 1, PN-3, SERT, FIN MVA, VARACA
FIN MVA SHABASH RHONDA FIN23893/05, s. 21.3.2005 (Falamandus Globe-Trotter &
Shabash Lucy), kasv. & om. Kati Nortaja
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Erittäin hyvä kaunis narttu, hyvänmallinen ja kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erinomainen
runko ja takaosa, tyylikäs ylälinja, erinomainen turkki ja häntä, liikkuu hyvin ja miellyttävä
käytös. VAL ERI 3, PN-3

Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Oik mittasuht omaava, erinom kunnossa oleva laatunarttu, oik rungon syvyys ja vahvuus,
kaunis ylälinja, hyvä luuston vahvuus, litteät tassut, kaunis ilmeikäs pää, suuret tummat
silmät, pitkä sääri, hyvät liikkeet. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Very nice bitch in good show condition, feminine head, broad nose, correct front & feet,
level topline, short back, could have higher set of tail, good hindangulation, excellent
mover, well presented. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
4 years, square build very nice bitch, correct size and body proportions, feminine head,
large round darkbrown eyes, good muzzle, bite & earcarriage, good neck, needs a harder
topline on the move and when she stands, well angulated behind, enough in front, well
developed chest, good bone & feet, nice coat, moves correct behind, little loose in front,
well presented. VAL ERI
TIBICINAN EMOTIF BOUTON FIN53182/06, s. 1.11.2006 (Pam-Zamirin Mister Pirate &
Bantam Shepherd’s Lionelle), kasv. Susanna Rusanen, om. Marjukka Marttila
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvät mitt suhteet ja koko, kevyt luusto, oik piirteinen pää, vahva kuono, hyvät silmät, hyvä
kaula, selkä ja hännän kiinnitys, runko saisi olla syvempi ja eturinta täyteläisempi,
etuasentoiset lavat, löysät kyynärpäät, kapeat sivuliikkeet, löysät vispaat etuliikkeet, pitkät
sivuliikkeet, oikealaatuinen hieman kuiva karvapeite. AVO H
Honkajoki 8.8.2009, Tino Pehar, HR
2 yrs 4 months old, good size, strong bones, correct head, could have stronger back, very
good angulations in movement, should be better in front, good coat texture. AVO ERI 1,
PN-4
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, avoimet tasapain kulm, eturinta voisi olla täytel, hyvä lapa, hyvä
raajaluusto, hyvä hanta, pehmyt ylälinja, hyvä otsapenger, kallo ja silmät, hyvä purenta,
lyhyehkö pää, turkinlaatu ok, liikkeessä edestä löysä, riitt taka-askel mutta kapea, hyvä
luonne. AVO EH 2
LV MVA TIBICINAN FOU DE VITESSE FIN23938/08, s. 17.3.2008 (pam-Zamirin Mister
Pirate & Pam-Zamirin Neige Eternelle), kasv. & om. Susanna Rusanen
Tohmajärvi 3.5.2009, Soile Bister
Erinom tyyppinen & kokoinen, hyvin kaunislinjainen, hyvä luustoinen & runkoinen narttu,
kaunis pää & leuat, erinom raajat & hyvät litteät etukäpälät, erinom pitkät takaraajat, hyvä
häntä, kaunis karva, hyvä runko, erittäin hyvät liikkeet & luonne. JUN ERI 1, PN-1, SERT,
ROP, RYP-3
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
14 mån tik i stark utveckling, men full av kvalitet, superfeminin tik av rätt model, härligt
huvud och uttryckt, utm hals, stark rygg av bra längd, ngt platt svans, välformad front,

bröstkorg, utm vinklar, rör sig med bra steg, behöver dock utvecklas mer i fronten, utm
päls, välpresenterad, mkt lovande. JUN ERI 1, PN-3, SERT
Rovaniemi KV 20-21.6.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erinom tyyppi ja koko, eritt kaunis pää, erinom silmät, hyvä purenta, kaunis ylälinja, erinom
kulm, erinom rintakehä ja selkä, hyvä häntä, liikkuu kauniisti, upea karva. NUO ERI 1, PN1, SERT, CACIB, ROP, RYP-3
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Utmärkt huvud med bra ögon, öron o bett, bra hals o skuldra, tillräcklig bröstkorg för sin
åldern, bra ben, fötter och vinklar, rör sig tätt bak men vägvinnande. JUN ERI 1, PN-2,
VASERT
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
15 kk, hyvänkokoinen, kaunislinjainen nuori narttu, mittasuhteet ok, sopivan vahva,
narttumainen pää, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, erinomainen runko ikäisekseen,
sopivasti eturintaa, hyvät pitkät takaraajat, oikea-asentoinen häntä, hyvä karva + väri,
liikkuu hyvin ikäisekseen, erinomaisella takapotkulla, miellyttävä käytös. NUO ERI 1, PN-2,
VASERT, VARACA
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Todella kaunis, erinomaisesti rakentunut ja kauniissa näyttelykunnossa esitetty nuori
narttu, nartulle sopivat mittasuhteet, kaunis pää jossa erinomainen ilme, hyvä ylälinja ja
hanta, erinomainen runko, erinomainen turkinlaatu, liikkuu erinomaisesti. NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP, RYP-2
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Kaunis narttu, erinom kooltaan ja tyypiltään, hyvä nartun pää, hvyät mittasuhteet ja erit
hyvä runko ja häntä, hyvät kulm, oikea karvanlaatu ja kaunis väritys, likkuu hyvin sivulta ja
takaa, voisi liikkua paremmin edestä. NUO ERI 1, PN-2, SERT, VARACA
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Ihastuttava narttu, jolla on kauniit ääriviivat rodulle ja mittasuht hyvin neliömäinen, täytel
pää jossa hyvä kallo-osa, vahva kuono, nuori koira ja kauniit suuret tummat silmät, ihana
ylälinja ja häntä, riittävä eturinta tähän luokkaan, hyvä rungon muoto, pitkä rintakehä ja
lyhyt vahva lanne, kaunis lantio, matalat kintereet, tasapain sivuliikkeet, edestä ja takaa
vielä hiem ahtaat, prima karvapeite. NUO ERI 1, PN-1, SERT, ROP, RYP-2
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Correct and elegant type, very elegant body, nice deep chest and correct angulations,
elegant mover, nice temperament, perfect presentation. NUO ERI 1, PN-1, SERT, ROP
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ o balans o storlek, mkt got huvud, fina proportioner, fint uttryck, mkt god hals, fin
överlinje, välkroppad o samlad, mkt god svansföring, gott vinklad fram o bak, utm
pälskvalitet, mkt god rörelse med fint stabilitet. NUO ERI 1, PN-1, SERT, CACIB, VSP

Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
20 months lovely body proportions, beautifull hed, lovely eye & expression, correct bite,
werry good forechest in front, strong & firm body, lovely coat, exelent moving, werry typical
in movement, lovely owerall picture. NUO ERI 1, PN-2, VASERT, CACIB
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Mkt snygg, välprop o balans tik, utm typ o helhet, snyggt huvud o uttr, starka käkar,
välansatt svans, stram kort rygg, ok svans, mkt vacker pals, rör sig tyvärr trångt o ostabilt
bak, men mkt bra från sidan. NUO ERI 1, PN-2, VASERT, CACIB
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Härlig typ, bra storlek, kvadratisk, bra skalle, härlig uttryck, korrekt stop, saxbett, bra hals,
härlig förbröst, något krokiga framben, härlig överlinje, tillräcklig bröstkorg, välvinklad knä
och has, men kunde vara stabilare I sin hasled, välskött vacker pals, rör sig fritt, fint visad.
NUO ERI 1, PN-2, VASERT, CACIB
TIBICINAN FRISETTE P-Z FIN23939/08, s. 17.3.2008 (Pam-Zamirin Mister Pirate & PamZamirin Neige Eternelle), kasv. Susanna Rusanen
Outokumpu 19.4.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Vuodenikäinen, eritt hyväntyyppinen kauniisti liikkuva, kaunis pää, hyvät silmät ja korvat,
hyvä purenta, hyvin kulmautunut, hyvä eturinta, ikäisekseen hyvä runko, hyvä häntä,
oikealaatuinen lupaava karva, hyvä luonne. JUN ERI 1, PN-1, SERT, VSP
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
14 mån tik, som ännu ger ett tunnt intryckt, feminint, välskuret huvud, korrekt intryckt, utm
hals, stark rygg, ok svans, ännu ngt tunn och smal i front, bröstkorg, kunde ha ngt mer
stomme, rätt pälskvalitet, välpresenterad, behöver mer tid. JUN EH 3
TIBICINAN HASUMATI FIN12788/09, s. 22.12.2008 (Dalghani’s Mang Ga La Tashi &
Tibicinan Emotif Bouton), kasv. Susanna Rusanen, om. Susanna Rusanen & Anne
Väisänen
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Erittäin kaunis lupaava mittasuhteiltaan neliömäinen ryhdikäs narttu, hyvät pään
mittasuhteet mutta kuono-osa saisi vahvistua, tyypillinen ilme, rodunomaisesti
kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja häntä, hyvä matala kinner, ikään kuuluva lupaava
karvapeite, liikkuu hyvin takaa ja edestä. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Kajaani 9.8.2009, Markku Kipinä
Ryhdikäs, kooltaan ja mittasuht eritt lupaava pentu jolla hyvä luusto, hyvin kulm takaraajat,
erinom häntä, avoimesti kulm edestä, hieman etuas lapa, vahva kallo, hyvä purenta,
lyhyehkö pää, turkki tuloillaan lupaavasti, liikkuu riittävällä sivuaskeleella, mutta ahdas
takaa ja löysä edestä, kiva luonne. PEN 2 KP
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Almost 9 months, excellent type, excellent head expression, correct bite, excellent
compact body, excellent neck, topline and angulations, elegant mover, excellent
presentation. PEN 1 KP, ROP-PENTU

Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Mkt god typ, fin balans, fin storlek, fem huvud, en aning kropp loose, kunde ha ngt mera
hals o tillbaks lagt skuldrar, välkroppad o samlad, fint svansföring, utm pälskvalitet, normalt
vinkling, rörelse kan bli mera fri, mera stabilt fram. JUN EH 3
Jyväskylä 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
10 months, w nice body proportions, exelent condition, werry good head & eye &
expression, correct bite, good front but elbows chould be a little closer to body, werry good
body, lovely coat, she moves with entusiasim, would prefer better front movement, has to
develop at widers, lovely temperament. JUN EH
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Fem ung tik, mkt tillt ram, ädelt o fem huvud, mkt bra hals, får utveckla bröstdjup o
armbågarna bör närma kroppen, stram överlinje, bra svans, rör sig trångt bak, ostabilt
fram, mycket bra från sidan. JUN EH
TIBICINAN HEPSIBA FIN12787/09, s. 22.12.2008 (Dalghani’s Mang Ga La Tashi &
Tibicinan Emotif Bouton), kasv. Susanna Rusanen, om. Eva Hartojoki & Kirsi Turunen
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Promising bitch puppy, correct size and body proportions, typical head and expression,
correct topline and tail carriage, very well developed ribcage for her age, very well
angulated and moves, promising coat texture. PEN 1 KP ROP-PENTU
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Sievä, hyvin hoidettu pentu, jolla erit hyvät mittasuhteet, hyvä pään muoto ja ilme sekä
hampaat, ikäisekseen hyvin kehittynyt, suorat ja hyvin kulm raajat, erit hyvin hoidettu
turkki, herkullinen väritys. PEN 1
Kajaani 9.8.2009, Markku Kipinä
Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen, hyvärunkoinen pentu, joka hyvin kulm etuosa ja hyvä
eturinta, hyvä häntä ja riittävät takakulmaukset, hyvät pään mittasuhteet, vahva hyvä
purenta, hyvät silmät ja korvat, lupaava turkki, liikkuu ? sivuaskeleella, hyvin myös edestä
ja takaa, kiva luonne. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
10 months werry well body proportioned, lovely head, beautifull eye, typical expression,
correct bite, good forechest & front, firm correct body, lovely condition, good legs & feet,
beautifull coat, werry good moving, only needs little more entusiasim, lovely owerall
picture. JUN ERI 4
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Ädel tik, ngt lågställd I proport, ädel fem huvud, fin hals, får utveckla sig bröstdjup, stram
men rätt lång rygg, fin svans, rör sig ostabilt bak o fram, effektivt från sidan, ger även lång
sträckt profil I rörelse. JUN EH
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra skalle, härligt uttryck, korrekt stop, saxbett, kunde ha kraftigare näsparti, lagom lång
hals, bra förbröst, kunde ha kraftigare framben och star något franskt, bra lång bröstkorg,

kunde vara något kortare I sin länd, bra ansatt svans, för knappt vinklad I knä, men
tillräckligt vinklad I sin has, bra pälsstruktur, rör sig fritt. JUN EH 3
TRUE-DREAM´S LATEST FAME FIN53323/07, s. 29.9.2007 (Aragorn Patan Kuo Yarlung
Namtso & Karamain Larabella), kasv. Heidi Myllymäki, om. Leena Timonen
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Mittasuhteiltaan mallikas todella hieno pää, suuret ihanat silmät, etuasentoiset lavat,
erinom rintakehä, hyvät tassut, hieman luisu lantio, hyvä kinner, hvyät vielä pentumaiset
liikkeet, lupaava turkki, joka vaihtumassa, hyvin esitetty. JUN ERI 1
Rovaniemi KV 20-21.6.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Eritt hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, hyvät silmät, hyvä purenta, hieman etuasent lavat,
hyvä olkavarsi, löysät kyynärpäät, hyvä pitkä rintalasta, hieman litteä rintakehä ja ahdas
edestä, hyvä takaosa ja häntä, sivuliikkeet hyvät, hyvä karvanlaatu, miellyttävä luonne.
NUO EH 2
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Almost 2 years old, correct type, correct head, correct body proportions, would wish a bit
deeper chest and better angulations, enough correct in movement, nice temperament.
NUO EH 2
WATERLEY FAITH KCAE00349405
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Mkt tilltalande helhet, fem välskuret huvud, härligt uttryck, fin hals, utm framställ, mkt
välkroppad, kunde haft lite bättre knävinklar, mkt bra pals, bra ben o tassar, fin
svansansättning, rör sig väl från sidan, stabilt fram o tillbaka. AVO ERI 1, PN-2, SERT, FIN
MVA, VARACA
YAMDOK MILMANDA FIN14408/07, s. 31-12-2006 (Fabulous Teddy’s Challenger Cliff &
Yamdok Roswitha), kasv. Anneli & Pekka Hämäläinen, om. Tiina Saltbacka
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Mittasuhteiltaan ja kooltaan eritt laadukas narttu, jolla hyvin kaunis pää, olkavarsi saisi olla
pidempi, hyvä rintakehän pyöreys, syvyyttä voisi olla enempi, hyvin kulmautunut takaosa,
karvanlaatu tarvitsee aikaa ja on tänään turhan kiharaa, liikkuu sujuvasti ja kantaa itsensä
hyvin. AVO EH 4
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
2,5 years old, feminin, good head, little bit light eyes, chest could be deeper & wider,
correct tailset, coat not the best condition at the moment, in movement loos in elbows.
AVO ERI 2

YAMDOK ROSWITHA FIN30595/03, s. 7.5.2003 (Shabash Shimon & Yamdok Agatha),
kasv. & om. Anneli & Pekka Hämäläinen
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Todella harmoninen viehättävä narttu, jolla ihana olemus ja ryhti, kaunis nartun pää ja
ilme, hyvä etuosa, erinom rintakehä, hyvät käpälät, hyvä takaosa, erinom turkinlaatu,
liikkuu kauniisti, hyvin viehättävä narttu. AVO ERI 2, VASERT
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Mittasuhteiltaan hyvä, kaunis narttu, otsapenger voisi olla selvempi, kaunis kaula, erittäin
hyvä runko, erinomainen ylälinja, hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, hyvä hännänkiinnitys,
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. AVO ERI 1, VASERT
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttu, kuono-osa saisi olla voimakkaampi ja alaleuka
leveämpi, hyvä kaula, hyvät rungon mittasuhteet, oikein kannettu häntä, liikkuu hieman
ahtaasti taka, turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa, miellyttävä luonne. AVO EH 2
ZANIVILLE BACKYARD BABY FIN29684/08, s. 9.4.2008 (Falamandus J’Ara-Ki Khaki &
Lövskär’s Fröken Karamain), kasv. Nina Laanterä, om.
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Hyvä nuori narttu, hyvä pää, etuosa voisi olla ryhdikkäämpi, riittävän pitkä kaula, kevyehkö
runko, hyvä ylälinja, sopivasti kulmautuneet raajat, liikkuu ahtaasti takaa, saisi olla
muhkeampi. JUN H
LT MVA LT, EE JMVA BALTJV-08 ZAZARAN KASSIOPEIA FIN35816/07, s. 4.7.2007
(Chambanya Dzay-Po Lamleh & Zazaran Iceangel), kasv. Riitta Kokkonen-Mäkipää, om.
Kokkonen-Mäkipää, Ilo & Suvenkari
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Hieman kookas, mutta mittasuhteiltaan erinomainen lennokkaasti liikkuva kaunis narttu,
viehättävä pää & ilme, kauniit silmät, suuret tassut, hyvä rintakehä, aivan erinom pitkät
takaraajat, maatavoittavat tyypikkäät liikkeet, oikea karvanlaatu, mutta saisi olla
viimeistellympi tänään. NUO ERI 1
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hieman kookas. Hyvä pään muoto ja purenta, hyvä ilme ja kaula, riittävät etukulmat,
hieman tuhtikuntoinen pitkähkö runko, kaunis häntä, riittävät takakulmat, hyvä karvanlaatu,
vetävä askel, hieman pelokas käytös. NUO H
Parainen RN 20.9.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava suuri narttu, kaunisilmeinen pää, oikea rungon vahvuus,
kauniisti kiinnittynyt ja kannettu häntä, kaunis pitkä sääri, oikealaatuinen turkki, mutta
tänään vähässä karvassa, liikkuu kauniilla pitkällä sivuaskeleella, hyvä luonne. VAL ERI 2,
PN-4

ZAZARAN KHARONA FIN35817/07, s. 4.7.2007 (Chambanya Dzay-Po Lamleh &
Zazaran Iceangel), kasv. Riitta Kokkonen-Mäkipää, om. Elisa Nevalainen
Tohmajärvi 3.5.2009, Soile Bister
Kevyt, rungoton, hieman pitkä narttu jolla on turhan avoin häntä, pään tulisi olla vahvempi
& otsapenkereen selvempi, hyvä purenta, hyvät kulmaukset, käpälät saisivat olla
litteämmät, melko niukka, riittävän karhea karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. NUO T
ZAZARAN LA VILLE LUMIERE FIN13334/09, s. 4.1.2009 (Ciqala Rilee Winner Takes All
& Apchi Luna Zazaran Kuo Yarlung Namtso), kasv. & om. Riitta Kokkonen-Mäkipää
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
8 months, still a baby allover, correct size and body proportions, feminen head, good stop,
correct bite, middlebrown round eye, well pigmentated, good ear and neck, correct
shoulder and level topline, good tailset and angulations in hindquarters, good bone & feet,
needs of course more time to mature on body, nice puppy coat, moves very easily behind
a little loose in front, behaves herself like a real tibetan puppy. PEN 1 KP, ROP-PENTU

KASVATTAJARYHMÄT
BANTAM SHEPHERD´S KENNEL, Johanna Jussila
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Ryhmä hyvin rakentuneinta tilavarunkoisia rotunsa edustajia, kaunisilmeiset päät joissa
oikeat mittasuhteet, kaikki liikkuvat varsin hyvin halutessaan, mittasuhteissa vaihtelua.
Onnittelut kasvattajalle. KASV 2, KP
CHAMBANYA KENNEL, Janette Fröberg
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Very nice group, both in type , proportions and also in size, all with very typical heads.
KAS 1 KP, ROP-KAS
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kaunis riittävän tasalaatuinen ryhmä, kaunispäisiä koiria, kauttaaltaan hyvät rakenteet,
karvapeitteet ja liikkeet, kolmesta eri yhdistelmästä, miellyttävät luonteet, onnittelut
kasvattajalle. KASV 1 KP, ROP-KAS
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Näyttävä tasalaatuinen ryhmä, onnea kasvattajalle. KASV 1 KP, ROP-KAS, BIS-1-KAS
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Tasainen ryhmä hyvin samantyyppisiä koiria, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvät päät ja
ilmeet, samoin ylälinjat, hyvät karvapeitteet ja liikkeet. KASV 2 KP
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
Grupp med 3 kombinationer, ganska typfosta, utm huvuden, fina balanser, goda typiska
rörelser med god drive, nästan alla med bra pälskvalitet, passande benstomme. KASV 1
KP, ROP-KAS, BIS-1-KAS

Mikkeli KV 25.7.2009, Irina Poletaeva
Typical group from 3 combinations, all dogs very well constructed, speciell in forechest
and ribcage, excellent size and angulations, good movers, some of them should have
better coat quality. KASV 1 KP, ROP-KAS
Elo 2009 Turku 9.8.2009, Anne Sume, EE
Ryhmä samantyyppisistä koirista, hyvät koot, luustot, päät, turkit, liikkuu hyvin. KASV 1,
KP, ROP-KAS
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type, all dogs have good size, form of head and topline, but all dogs are not
compact and not enough wide. KASV 1 KP, ROP-KAS
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
Exc breed representatives with excellent clemorphission, similar in fenotype, beautiful
heads, strong built, exc coat in texture & length, exc movers, lovely temperaments. KASV
1 KP, ROP-KAS
Parainen 20.9.2009, Marja Kosonen
Yhtenäinen ryhmä hyvänkokoisia, oikeat mittasuhteet omaavia koiria, kauniit päät, hyvät
liikkeet, erinomaiset luonteet, kiitokset kasvattajalle! KASV 1 KP, ROP-KAS
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Nice breeding group, harmonic in type, body structures and sizes, quite harmonic in
movement, wish them all the best in the future. KASV 1 KP, ROP-KAS
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Tilltalande grupp från 3 kombinationer, väl könspreglade, goda proportioner, bra pälsar,
välgående, sunda individer! KASV 1 KP, ROP-KAS
Hämeenlinna, Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Very good group, very good bones and substance and movement in general. KASV 1 KP,
ROP-KAS
Seinäjoki KV 25.10.2009, Svein Helgesen, NO
En uppfödaregrupp från 3 olika kombinationer, 4 utmärkta representative för rasen, utm
huvuden o uttryck, utm helhet, balans o storlek, mkt bra pälskvalitet o mkt bra rörelse, en
gratis till uppfödare! KASV 1 KP, ROP-KAS
Turku KV 28.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
En grupp från 4 kombinationer, olika åldersgrupper och utvecklingsfaser, vilket också
gäller pälsarna, men de ger en trevlig helhetsbild som grupp och har fina typer. KASV 1
KP, ROP-KAS
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
En grupp mkt homogenade o tydligt könsprägel, föredrar dock mera ben för optimala
proport, snygga huvud, välansatt svansar o halsar, vackra pälsar överlag, sunda rörelser,
Grattis! KASV 1 KP, ROP-KAS

DONA-TEA´S KENNEL, Tea Lehtikevari
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Ryhmä hyvänkokoisia ja mittasuht hyviä koiria kolmesta eri yhdistelmästä, hyviä päitä ja
ylälinjoja, tiukasti kiertyneitä häntiä, useimmalla huonoja etuosia ja ahtaita takaosia, paras
koira puutteellisessa turkissa, hyvät sukupuolileimat. KASV 1
FALAMANDUS KENNEL, Tanja Hakamo
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Uniform group of correct size, balance, substance, balanced and elegant heads, harsh
coats, strong enough toplines, and bones, typical tailsets, sound movers. KASV 1, KP, BIS
KASV 2
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
Very breed typical high standard quality group, shows a lot of breed type, congratulations
to the breeder to breed such lovely speciments. KASV 1 KP, ROP-KAS
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
En grupp med mkt trevliga proport, mend ändå inte speciellt jämna, ädla huvud, strama
ryggar, mkt bra svansar o pälsar, unga hanen skiljer sig ut I gruppen. Grattis! KASV 2 KP
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Mkt homogeny grupp, ens storlek, en typ, härliga ens rörelser, bra proportioner I kroppen I
förhållande till höjden, bra uttryck, bra pälsar. KASV 1 KP, ROP-KAS
KIDHILL´S KENNEL, Marita Leskinen, Kokkola
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Group with two dogs in each litter, showing consistent type, although they varey from litter
to litter, all with very nice movement, correct heads. KAS 3 KP
LA-FON KENNEL, Sirpa Heinonen
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Kaunis yhtenäinen ryhmä, kasvattajatyyppi selvästi näkyvissä, hyvät päät, yhtenäiset
silhuetit, hyvät koot, vapaat reippaat liikkeet koko ryhmällä. KASV 1 KP, ROP-KAS
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
Very similar in type, correct size and body proportions, lovely outlines and correct coat
textures, you can be proud of what you have bred. KASV 2 KP
Hämeenlinna, Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Very good group, nice general appiriance and movement. KASV 2 KP
LÖVSKÄRS KENNEL, Paula Forsbacka
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Group that varies in size but very consisten in type & outlines, all typical heads and very
nice movements. KAS 2 KP

Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Tasainen ryhmä oik tyyppisiä vahva rak koiria, hyvät luustot ja mitt suhteet, hyvät päät, oik
ylälinjat, vahvat raajat, tasapainoiset liikkeet, oik karvapeitteet. KASV 1 KP, ROP-KAS
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Varsin tasalaatuinen ryhmä tyylikkäitä rotunsa edustajia, kaikilla kaunisilmeiset päät, hyvät
karvapeitteet, liikkuvat hyvällä askeleella, esiintyvät kauniisti, onnittelut kasvattajalle.
KASV 1 KP, BIS KASV 2
PINDAROS KENNEL, Petra Sankelo
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Exc group, very beautiful in type & size, very equal in type & temperament, exc coat
quality, very typical on move, lovely temperament & presentation. KASV 1 KP, ROP-KAS,
BIS-2-KAS
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Ryhmä koostuu 2 aikuisesta ja kahdesta juniorista, joka ? ei aivan yhdenmukainen
vaikutelma, kuitenkin jokainen yksilö on erinomainen kasvatuksen tulos, hyvin
terverakenteisia, kaikilla hyvät liikkeet, hyvät pään muodot, erinomaiset luonteet. KAS 1,
KP, ROP-KAS
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Ryhmä kaunniita ja tyypillisiä tiibetinterrierejä, kaikilla hyvät luonteet, tyypilliset päät ja
rodunomaiset ylälinjat, koirat on hyvän kokoiset, hyvät karvanlaadut ja rodun omaiset
liikkeet, onnittelut kasvattajalle. KASV 1 KP, ROP-KAS
TIBICINAN KENNEL, Susanna Rusanen
Outokumpu 19.4.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Eritt kaunis ryhmä 3 junioria , 1 aikuinen, vaikka ovatkin erivärisiä niin tyyppi, koko,
karvanlaatu ja liikkeet ovat samoja, erittäin kauniit yksilöt ja kaunis ryhmä. KASV 1 KP,
ROP-KAS
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
Mkt ung men jämn grupp där uppfödaren lyckat hitta rätt typ och model, rasviktiga detaljer
på rätt ställe, sunda hundar med den utm anatomi, lovande i alla delar, lycka till. KASV 1
KP, ROP-KAS
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
En grupp med utmärkta huvuden, bra halsar o skuldror, sunt välproportionerade kroppar,
rastypiska vägvinnande rörelser, där samtliga bär sina huvuden högt o stolt. KASV 1 KP,
ROP-KAS, BIS-1-KAS
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Kasvattajalla on oikea näkemys rotuun, koirat ovat neliöm, niillä on täytel pää, suuret
silmät ja ? leuat, rakenteeltaan ne ovat kompakteja, niillä on riitt pitkä rintakehä, lyhyt
vahva lanne ja pitkät takaraajat matalin kinterein, liikkuvat sivulta vaivattomasti, etu- ja
takaliikkeissä on vielä toivomisen varaa, koirilla on oikeanlaat kaksinkert karvapeitteet,
kasvattaja jatkakoon tähän malliin. KASV 1 KP, BIS KASV 2

Seinäjoki KV 25.10.2009, Svein Helgesen, NO
En uppfödar grupp från 3 olika kombinationer, fyra utmärkta representater för rasen, mkt
bra huvuden och uttryck, fin helhet, balanser och storlek, mkt god pälskvalitet, mkt bra
rörelser, grattis till uppfödaren. KASV 2 KP
Jyväskylä 22.11.2009, Will Schrander, NL
Lovely group of tibetan terriers, lovely type, werry well builld nice bodys, werry good coats,
werry good temperaments, only one of the jungsters has to be more secure, werry well
moving lovely types. KASV 1 KP, ROP-KAS
Helsinki V-09, 12.12.2009, Espen Engh, NO
En grupp av mkt unga hundar, lite ojämna I proport o ena tiken skiljer sig ut vasentligt,
tydlig familjeprägel I huvud, kraftiga kroppar o benstomme, lovande pälsar, unga hundar
som behöver utvecklas. Grattis. KASV 3 KP
Helsinki 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra grupp men inte helt ens I typ, rör sig rastypiskt, bra pälsar, inte helt ers proportioner I
kropp I förhållande till höjden, bra uttryck, tillräckliga vinklar. KASV 2 KP

