UROSTEN ARVOSTELUT 2009

ARAKI NIGHT N´GAY OF DIALYNNE S61569/2004 s. 8.9.2002 (Araki Golden Shower &
Araki Marbledale Eye To Eye), kasv. Ken Sinclair, om. J & B Parneryd
Rovaniemi KV 20-21.6.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erinom tyyppi, hyvä koko, hyvä pää, hieman pienet silmät, hyvä purenta, hieman etuasent
lavat, turhan suora olkavarsi, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvä häntä, hyvät
takakulmaukset, hyvä karva, ihan hyvät liikkeet, hyvä luonne. VAL ERI 1, PU-2, VASERT
ARCTURUS HOT MAGIC MIDNIGHT S27434/99 s. 1.4.1999 (Atisha's Irish Midnight
Magic & Desdichado's Hilery), kasv. & om.Ann-Sofie Lundkvist
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Mkt tillt helhet, härlig veteran I utm condition, välskuret huvud, bra uttryck, tillr förbröst,
goda vinklar fram, mkt välkroppad, ngt knapp knävinkel, bra ben o tassar, utm pals, rör sig
mkt väl för åldern. VET ERI 1, PU-2, VSP-VET
ARCTURUS JOYBOY S27492/2003, s. 20.3.2003 (Atisha Kimik's Paradise Found &
Arcturus Her Magic White Sox), kasv. Ann-Sofie Lundkvist, om.Åse Edberg
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Tillt helhet, maskulin, välformat huvud, bra uttryck, mkt bra hals, välkroppad, aningen lång
I länden, knapp knävinkel, bra pälskvalitet, bra ben o tassar, rör sig m god steglängd, lite
slarvigt fram. VAL ERI 3,
AM CH ARKEDEN N KISKADES HAVIN A BALL AKCNP16075601, s. 11.2.2007
(Samsara Billy The Kid & Ti La Shu Katja), kasv. Jackie Faust, om. Paula Forsbacka,
Faust & Birgl
Koillis-Sawo Show 22.2.2009, Päivi Eerola
Tasapainoinen uros, hyvä koko, vankka runko, hyvin tyypillinen pää, silmät voisivat olla
hieman pyöreämmät, hyvä ryhti, voisi olla vahvemmin kulmautunut edestä,
yhdensuuntaiset liikkeet, karvapeite vaihtumassa, hyvin kunnostettu, esitetään edukseen.
VAL ERI 1, PU-1, SERT, FIN MVA, VSP
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Lovely male of excellent size & type, strong body, typical head & expression, very good
angulations both ends, correct double coat, excellent mover. VAL ERI 1, PU-2, VARACA

BANTAM SHEPHERD´S LIONARDO FIN16605/05, s. 5.2.2005 (Kidhill’s Bronze &
Khambas Bonita Lioness), kasv. Johanna Jussila, om. Mari Dahl
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros jolla hyvä pää, kuono-osa, kauniit silmät, saksipurenta,
hyvä vahva runko, hyvä raajaluusto, hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä, karkea
karvanlaatu, liikkuu hyvällä pontevalla sivuaskeleella, hieman löysästi edestä, ei viihdy
näyttelytilanteessa mutta asettuu omistajan kanssa. AVO ERI 1
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvän kokoinen, hieman pitkärunkoinen uros, voimakas urosmainen pää, riittävä kaula,
hyvä selkä, hieman pitkä lanne, ala-asentoinen häntä, riittävä rungon syvyys, suorahko
edestä, riittävät polvikulmat, liikkuu takaa hyvin, edestä hieman löysästi, oik karvanlaatu.
AVO EH 2
BANTAM SHEPHERD´S MITRA SENGE FIN21861/07, s. 10.3.2007 (Kidhill’s Filemon &
Bantam Shepherd’s Liondonna), kasv. Johanna Jussila, om. Sari Hansson
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Tilavarunkoinen, riittäväluustoinen uros jolla voisi olla selvempi sukupuolileima, saisi olla
mittasuhteiltaan neliömäisempi, kokoon sopiva pää jossa hyvä vahva kuono-osa, hyvä
pigmentti, hieman lyhyt kaula, hyvin asettunut häntä, riittävästi kulmautuneet raajat, liikkuu
hyvin edestä ja takaa, hyvä karvapeite. AVO EH
BANTAM SHEPHERD´S O´NGA RGYAL FIN56060/08, s. 26.9.2008 (Tibicinan Bonito
Baron & Qanda Lhi’s Bodhgaya), kasv. Johanna Jussila, om. Elina Vammavaara
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Lovande unghund med bra huvud, ögon, öron, bett, bra hals, skuldra, tillräckl bröstkorg för
sin ålder, som behöver djupna, så att armbågarna fäster bättre o frambensrörelser blir
stabilare, utm välvinklad bakställ, täcker mark rörelser. JUN EH 2
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Hyvän kokoinen, vankkarakenteinen 9 kuinen uros, jolla riitt pitkä ja vankka pää, silmät
voisivat olla tummemmat, hyvä kaula, riittävä rungon syvyys, rintakehä voisi olla aavist
pidempi ja lanne lyhyempi, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä häntä, ikäisekseen hyvä
turkki, tarvitsee enemmän itseluottamusta kehässä, esitetään hyvin. JUN EH 3
BRILAND´S HIDALGO FIN17200/09, s. 7.2.2009 (Kiranas Filioccus & Dona-Tea’s
Cinderellapearl), kasv Kristiina Kraemer, om.
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
8 mnd, utm typ, fint balans, utm huvud med fina proportioner, mkt got uttryck, mkt god
hals, fint samlad kropp, god vansföring, bra vinklad fram o bak, utm pälskvalitet, goda
rörelse med god stabilitet för åldern, lovande. PEK 1 KP, ROP-PENTU

JV-08 BRISTOL CREAM´S EMPEROR GARETH FIN44545/07, s. 23.7.2007
(Falamandus Gri-Gri & Pam-Zamirin Hilda Elitess), kasv. Virpi Hietikko, om. Jaana
Okkonen & Virpi Hietikko
Koillis-Sawo Show 22.2.2009, Päivi Eerola
Vankka, mittasuhteiltaan erittäin hyvä uros, hyvin tyypillinen miellyttäväilmeinen pää, tilava
runko, saisi olla tiiviimpi edestä, kapeat takaliikkeet, pehmeä runsas karvapeite kauniisti
kunnostettu, esitetään edukseen, tehokas sivuliikunta. NUO ERI 1, PU-2, VASERT
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Strong male of excellent size, compact, typical head & expression, lovely coat, very good
angulation, sound mover. NUO ERI 1, PU-1, SERT, CACIB, ROP
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
21 mån rejäl hane av bra model, härlig huvud och uttryckt, bra öron, ögon, bett, utm hals,
rygg, bra svans, mkt välkonstruerad, utm front, bröstkorg, bra ben och tassar, typiska mkt
sunda rörelser, bra päls, välpresenterad. NUO ERI 1, PU-3, VASERT
Mänttä 31.5.2009, Tanya Ahlman-Stockmari
Hyvän kok, riittävän raajakork omaava uros, selvä sukupuolileima, hyvä pää ja ilme, vahva
alaleuka, vahva runko ja raajaluusto, hyvät käpälät, hiem pehmeä karvapeit laatu, riittävän
tiivis ylälinja, hyvä luonne, liikkuu hiem kinnerahtaasti takaa, muuten hyvin. NUO ERI 1,
PU-1, SERT, VSP
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava vahvarunkoinen nuori uros, hyvä ilme, hyvä purenta, hyvä
rungon vahvuus, hyvä selkälinja, hännänkiinnitys ja kanto, tällä hetkellä erittäin villavassa
kunnossa, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä luonne. NUO ERI 1, PU-2, VASERT
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Hieman villavassa karvapeitteessä esitetty erinomaisesti rakentunut ja mittasuhteiltaan
kaunis uros, hyvä vahva pää jossa oikeat mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvä hanta, hyvä
runko ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvä matala kinner, liikkuu hyvin taka ja melko hyvin
edestä, villavan karvan alla on erinomainen koira. AVO ERI 1, PU-2, VASERT
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Nice outline, lovely head & expression, nice chest, good front with correct typical toes, feet
slightly turned outwards, strong back, well musculated back legs, lovely tail set, adequate
coat, moves correctly, wish he had more drive in front. AVO ERI 2, PU-3
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Eritt kauniit, neliöm ääriviivat ja sopiva koko, kaunis uroksen ilme, hyvä ylälinja ja häntä,
runko ei vielä valmis mutta muoto oikea, hyvät käpälät, tällä hetkellä uroksella on villa
pentukarva, kunhan se aikanaan vaihtaa kaksinkertaisen karvapeitteen niin hyvä tulee,
lupaava uros muuten, liikkuu oikein. AVO EH 2

Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, etuasent lapa, erit avoimesti kulm edestä, hieman voimak taka,
kaunis ylälinja ja erit kaunis hanta, vankka runko, löysät kyynärpäät, hyväilmeinen pää,
hyvät mittasuhteet, vahva purenta, hyvät silmät ja otsapenger, runsas eritt pöyhkeä turkki,
tasapainoinen sivuliike, ahdas taka, löysyyttä edessä. AVO EH 1
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
2 years, masculin, good head with exc eyes & ears, muscular short neck, exc format, good
front, enough angulations behind, exc tailset, rich, enough long coat, typical movement,
temperament could be better. AVO ERI 1, PU-3, VASERT
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Excellent type, very nice compact body, very elegant neck, topline and angulations, very
elegant mover. AVO ERI 1, PU-3, VASERT
BRISTOL CREAM´S GLOSSY DIAMOND FIN48952/08, s. 31.8.2008 (Araki Fantastic
Freddy Of Capeldewi & Bristol Cream’s Black Ellen’s), kasv. Virpi Hietikko, om. Pöyhönen
Tohmajärvi 3.5.2009, Soile Bister
Kaunislinjainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori uros, jolla hyvä vahva luusto, hyvin
vahva pää, hyvät silmät, voisi edestä olla hieman paremmin kulmautunut, hyvät litteät
etukäpälät, takaraajat voisivat olla hieman pidemmät, hyvä häntä & karva, saisi liikkua
takaraajoillaan hieman tehokkaammin, hyvä luonne. PEN 1 KP, ROP-PENTU
BRISTOL CREAM´S GRANDE FINAL FIN48954/08 s. 31.8.2008 (Araki Fantastic Freddy
Of Capeldewi & Bristol Cream’s Black Ellen’s), kasv. Virpi Hietikko, om. Maarit Kultala
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Kauniit mittasuhteet omaava urospentu, hyvä kallon malli, hyvät silmät, kuono saa vielä
vahvistua, tällä hetkellä tasapurenta, hyvä rintakehä, joka ei aivan vielä ulotu kyynärpäihin,
hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin pitkällä, pontevalla askeleella, erinomainen luonne.
PEK 2 KP
Mänttä 31.5.2009, Tanya Ahlman-Stockmari
Erinom rungon mittasuhteet, hyvä tiivis ylälinja, vahva kallo-osa, hyvä alaleuka, hyvin kulm
etuosa, erinom raajaluusto, hyvä hännän kiinnitys, oik laat pentukarva, hyvä matala kinner,
rauhallinen käytös, liikkuu hyvin, lupaava. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Hyvätyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava vielä kevytrunkoinen jun.uros, kaunisilmeinen
pää, tummat pyöreät silmät, pitkä hyvin? pää, hyvä selkälinja, hyvin kiinnittynyt häntä,
runko saisi olla syvempi, hyvä raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, hyvänlaatuinen
karva tulossa, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta liike voisi olla ponnekkaampi,
erinomainen luonne. JUN ERI 2, PU-3

Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
9 kk, erinomaiset mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä pää, kauniit tummat
silmät, purenta ok, sopiva rintakehän vahvuus, erinomaiset kulmaukset, vetävät liikkeet
pitkin askelin. JUN ERI 1, PU-3, SERT
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Hyvän kokoinen, sopusuht hyvin esiintyvä mustavalk uros, jolla kokoon nähden riitt pitkä
pää, hyvä otsapenger, silmät voisi olla pyöreämmät, riitt kaula, rintakehän tulee vielä
täyttyä ja kyynärpäiden tiivistyä, rintakehä voisi olla pidempi ja lanneosa lyhyempi, riitt
hännän kaari, tasap kulm edestä ja taka, ikäisekseen hyvä turkki ja turkinlaatu, liikkuu
hyvin ahtaasti taka ja löysästi ja leveästi mutta riittävällä askelpituudella, esitetään hyvin.
JUN EH 2
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
10 kk, tasapainoisesti kehittynyt, hyvänkokoinen, keskivahva luusto, hyvä kallo-osa,
hieman kevyt kuono, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, ikäisekseen hyvin kehittynyt
runko, eturinnan tulee täyttyä, hyväasentoinen häntä, hyvät korkeat takaraajat, hyvä
nuoren koiran karva, kaunis väri, kapeat takaliikkeet, hieman epävakaat edestä,
miellyttävä käytös. JUN ERI 1, PU-2, VASERT
Pori KV 2.8.2009, Jose M. Doval, ES
11 months old male, typical conformatim, nice head, good eyes & mouth, good & strong
neck, could have ore laid back shoulders, very good topline and rear angulation, good tail
set and carriage, good coat quality, moves well. JUN ERI 2, PU-3, VASERT
Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Erinom tyyppi ja koko, hyväilmeinen pää, pyöreät tummat silmät, ikäisekseen hyvä runko,
riitt raajaluusto, hyvä pitkä sääri, hyvä hännänkiinnitys, hyvä karvanlaatu tulossa, liikkuu
hieman ahtaasti taka, sivusta hyvin. JUN ERI 2, PU-2, VASERT
Parainen RN 20.9.2009, Marja Kosonen
Hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvä purenta, kaunisilmeinen pää, hyvä ylälinja,
rungossa riittävä pyöreys, mutta se saa vielä syventyä, hyvä hännänkiinnitys,
oikeanlaatuinen karva tulossa, liikkuu hyvällä takapotkulla, mutta sivuliike saisi olla hieman
ponnekkaampi, erinomainen luonne. JUN ERI 1, PN-2, VASERT
Hämeenlinna Tuulos, 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth okey, good movement, good construction. JUN ERI 1, VASERT
BRISTOL CREAM´S GREAT MAN FIN48951/08 s. 31.8.2008 (Araki Fantastic Freddy Of
Capeldewi & Bristol Cream’s Black Ellen’s), kasv. Virpi Hietikko, om. Virpi Hietikko &
Haavisto
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Typical puppy, growing nicely, excellent proportions and size, typical head, excellent bite,
big feet, excellent puppy coat, very good mover. PEN 1 KP, ROP-PENTU

Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, vielä kovin kevyt kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät
kulmaukset edessä ja takana, tiivis ylälinja, oikein kannettu häntä, hyvä turkin laatu, liikkuu
ja esiintyy hyvin. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Very beautiful young male, exc size, type & temperament, beautiful head proportions, nice
eye, very good pigmentation & expression, lovely topline & tail set, exc body for age, could
do with a bit more forechest, nice feet, exc tail set & carriage, exc coat for age, nice colour,
movement needs to get stronger, from side very typical, from nosepoint to tailpoint a
Tibetan Terrier. PEN 1 KP, ROP-PEN
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hyvä. Riittävän voimakas pää, hyvä purenta, kaunis ilme, hyvä ylälinja, vielä kevyt
etuosa, vahva runko, riittävät takakulmat, kaunis karva, tasaiset liikkeet, hyvä käytös. JUN
ERI 1, PU-2, VASERT
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava, hyväilmeinen pää, vahva kuono-osa, hyvän
pituinen kauniisti liittynyt kaula, hyvä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja kanto, ikäisekseen
hyvä runko, joka saa vielä täyttyä, oikeat litteät tassut, hyvä karvanlaatu tulossa. JUN ERI
1, PU-1, SERT, VSP
Laukaa 12.7.2009, Ann White, EI
Good head, good angulation, good front, good tailset, nice coat, moved well. JUN ERI 1,
PU-2, SERT
Pori KV 2.8.2009, Jose M. Doval, ES
Very attractive 11 mnths old male, typical conformation, very nice head & eyes, good neck
& shoulders, very good topline & angulations, typical feet, good tail set & carriage, good
coat quality, good movement. JUN ERI 1, PU-2, SERT
Honkajoki 8.8.2009, Tino Pehar, HR
11 months, good size & proportions, enough strong bones, typical head & expression,
correct bite, excellent body structure for his age, correct tail set, very good angulations,
moves very well, good coat quality. JUN ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
Correct size, masculine, lovely type, masculine head with correct proportions, darkbrown
round eye, good muzzle, correct ear, good neck, shoulder and level topline, good tailset &
-carriage, well angulated, wonderfull body for his age, good bone and feet, still in youth
coat of correct texture, moves correct behind, a little loose in front, very well presented.
JUN ERI 2, PU-4, VASERT
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen
Utm typ, fin balans, utm huvud, fina proportioner, mkt god uttryck, mkt god hals, fin

överlinje, välkroppad o samlad, mkt god svansföring, got vinklad fram o bak, utm
pälskvalitet, mkt god rörelse, kan bli mera stabilt. JUN ERI 1
Turku KV 28.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Bra huvud, lite kort i skallen, väl markerad underkäke som kunde varit bredare, mkt bra
rygglinje, bra svansbåge, låga hasar, ska sjunka ner I sin bröstkorg, stora fina fötter, ännu
I ungdomspäls, rör sig flexibelt. JUN ERI 2
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Mkt snygg 15 mån gammal hane, mkt välpro o ger ett kraftigt uttr, mask huvud, fint uttr, tillr
kraftfullt nosparti, välansatt hals, gott tillbakalagd överarm, mkt bra rak rygg, vacker svans,
fin päls, rör sig snyggt från sidan men hjulbent bak. JUN ERI 2, PU-4
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek och typ, mycket bra huvud med bra proportioner mellan skalle och näsparti, bra
uttryck, kunde ha en aning längre hals, bra förbröst, tillräckligt lång bröstkorg med bra
djup, stark länd, bra kors, tillräckligt muskulös, tillräcklig vinkling I knä och has, korrekt
pälsstruktur, rör sig fritt sett från sidan, I bra spar sett framifrån och bakifrån. JUN ERI 2
POHJ, FIN, DK, SE, LV, EE, NO, LT MVA KBHV-08, SEV-07, LVV-07 CHAMBANYA
DZAY-PO LAMLEH FIN28826/05, s. 10.3.2005 (X’Santi Lamleh von Nama-Schu & HawiMa-Lou Emily), kasv. & om. Janette Fröberg
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Strong male, excellent size, typical proportions, very nice head, good bite, excellent
outline, typical coat & movement. VAL ERI 2, PU-4
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kaunis, sopusuhtainen uros, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, erinomainen runko, hyvät
raajat, kaunis turkki ja häntä, erinomainen ylälinja, liikkuu sivusta ja takaa hyvin,
miellyttävä käytös. VAL ERI 2, PU-2, VARACA
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Exc type & size, very beautiful in silhouette, lovely head & nice eye, very good muzzle &
expression, exc topline & tail set, exc body, nicel made in front, correctly angulated behind,
typical round feet, typical coat quality & colour, shows plenty of daylight, movement ok,
very well presented. VAL ERI 2, PU-4
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Erinom koko ja mitt suhteet, selvä sukup leima, vahva urosmainen pää, pienet silmät,
vahva kuono, oik ylälinja ja hännän asento, hyvä rungon syvyys ja muoto, hyvin
kulmautunut edestä ja taka, hyvä raajaluusto, tas painoiset liikkeet, erinom karvanlaatu,
hieman epätasainen purenta. VAL ERI 1, PU-2
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
4 år, ok balans, substansfull hane, dejligt starkt huvud, ok ögonfärg, bra skalle, utm hals,
kunde vara litet stelare I överlinjen, litet kort och flat I korset, något lågt ansatt svans,

utmärkt bröskorg, välutfylld bröstkorg, fina tassar, ok pälskvalitet, välpresenterad, kunde
vara mer parallel ok sidorörelse, ok fram. VAL ERI 2
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Excellent type, size and body proportions, excellent bones, strong masculine head, correct
bite, excellent expression, typical topline and tail carriage, super forechest and ribcage,
very well angulated behind, needs more power in movements, but soft coat, typical
temperament. VAL ERI 1, PU-1, CACIB, ROP, RYP-3
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny KUplyauskas
Very good type and size, soft topline, croup is not wide, the second part is light, good coat.
VAL ERI 2, PU-3
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
4 years old, exc breed type, exc size, correct bite, beautiful head, exc balanced body,
enough muscular, exc angulation behind, parallel in front, exc tailset, exc fast sprinky
movement. VAL ERI 1, PU-1, ROP
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
4 years old, excellent type, very good elegant, compact body with an elegant neck, topline
and angulations. Great mover with nice speed from the hindquarters, very nice
temperament. VAL ERI 1, PU-2
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Mkt tillt helhet, mask, välf huvud m got utr, utm hals, mkt välkroppad, bra förbröst, goda
vinklar fram, utm överlinje, kunde ha lite mer knävinkel, rör sig m god steglängd. VAL ERI
1, PU-3
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite is even, could move a little better in ring in coming and going, beautiful head. VAL ERI
1, PU-1, ROP
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, fin balans o fin storlek, utm huvud, fina proportioner, mkt gott uttryck, mkt god
hals, fint överlinje, mkt god svansföring, välkroppad o samlad, got vinklad fram o bak, utm
pälskvalitet, mkt god rörelse, kunde ha ngt mera stabilitet fram. VAL ERI 1, PU-2
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Maskulint huvud, bra underkäke, tillräcklig nacke som störs lite av extra vikt vilket också
gör honom lite framtung, utmärkt rygg och svansbåge, fina hasar, välskött päls, rör sig väl
från sidan, kunde haft parallellare rörelser. VAL ERI 1, PU-3
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Mask välkonst hane, mkt snyggt huvud o uttr, välansatt hals, djup bröstkorg o bra förbröst,
stram rygg o snygg svans, balan bakbens vinkling, mkt bra päls, tappar ngt benlängd i
rörelse, men har mkt bra extension, kunde balansera sig i bakrörelse. VAL ERI 3

Helsinki 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, vackert uttryck, kraftig skalle, korrekt stop, tillräckligt lång hals, bra skuldra och
förbröst, kraftiga framben, bra lång bröstkorg, korrekt rygg, länd o kors, kunde vara batter
vinklad I sin knä, tillräckligt vinklad I sin has, härlig pälsstruktur, rör sig fritt. VAL ERI 4
CHAMBANYA HA-GO LAMLEH FIN58606/07, s. 1.11.2007 (Kalpa-Taru Gondha Dali
Lamleh & Chambanya Lobsang Lamleh), kasv. JAnette Fröberg, om.Hering
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Young male, excellent proportions, needs to mature in body, excellent outline, very good
head & expression, typical coat for the age, sound mover, still a bit narrow in front. JUN
ERI 2
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, hieman niukasti kulmautunut
edestä, ikään nähden hyvä runko, hyvä ylälinja ja häntä, takaosa voisi olla hieman
varmempi, osittain pentukarvaa, liikkuu riittävästi, miellyttävä luonne. JUN EH 3
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely male, exc size & type, sufficient bone & substance for age, exc in proportions, very
typical head & expression, exc muzzle & eye & ear set, sufficient forechest, good body and
topline, typical angulation behind, a bit narrow on movement behind, exc coat quality for
age, side movement very promising, very well presented. NUO ERI 2
Aura 6.6.2009, Dubravka Reicher, HR
1 and half, medium constr, well proposed, very good head, good angul and movement,
good enough coat, correct bite. NUO ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hyvä. Hyvä purenta, pienet silmät, pää voisi olla voimakkaampi, hyvä ylälinja,
mallikas etuosa, tanakka runko, hyvä hännän kaari, riittävät takakulmat, vielä aika pehmeä
karva. NUO ERI 2, PU-4
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Erinom mitt suhteet, hyvä koko, riittävä luusto ikäisekseen, hyvät pään mittasuhteet, pienet
silmät, vahva kuono-osa, hyvä kaula, selkä ja hännän kiinnitys, runko voisi olla syvempi,
hyvin kulmautuneet, hieman kevyt luustoiset raajat, liikkuu takaa hyvin, edestä hieman
löysästi, hyvänlaatuinen, mutta tänään hieman kuivassa kunnossa oleva karva. NUO ERI
2, PU-4
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
18 mån, utm storlek, fin balans, gott huvud och uttryck, tillr utfyllt nosparti, saxbett, utm
överlinje, välansatt svans, utmärk bröstkorg men kort bröstben, kunde ha mer förbröst, utm
benstomme, bra tassar, normala vinklar, bra sidorörelser, accept bak, bra fram, ännu ullig
päls. NUO ERI 1, PU-1, SERT, ROP

Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
correct breedtype and body proportions, excellent skull, enough broad muzzle and
underjaw, correct neck and topline, excellent tail carriage, very well developed forechest
for the age, but still needs time for final development in ribcage, very well angulated in
front and behind, bit out in elbows when moving, should have better coattexture. NUO EH
2
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
I´d like more scull, correct muzzle shape, short in body, good coat texture, close behind
when he moves. NUO ERI 1, PU-4, VASERT
Sastamala 12-13.9.2009, Vija Klucniece
Exc masculin dog, good size, exc format beautiful head, correct bite, enough long well-set
ears, exc neck topline, exc tailset, enough deep in chest, exc angulation behind, exc coat,
good movement, could be little bit better in front. NUO ERI 1, PU-2, SERT
Parainen 20.9.2009, Marja Kosonen
Erinomainen tyyppi ja koko, erittäin kaunisilmeinen pää jossa oikeat mittasuhteet, tummat
silmät, hyvä luusto, erinomainen rungon vahvuus, kaunis pitkä sääri, hyvin kannettu häntä,
liikkuu hieman ahtaasti edestä ja takaa, kauniit sivuliikkeet, hyvä luonne. NUO ERI 1, PU1, SERT, ROP
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Härlig helhet, väl format huvud, mkt bra uttryck, utm hals, mkt bra kropp för åldern, m fina
proportioner, lite knapp knävinkel, bra päls, rör sig m utm steg från sidan. NUO ERI 1, PU1, SERT, CACIB, ROP
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Mkt god typ, fin balans o storlek, mkt bra huvud, fina proportioner o uttryck, god hals,
skuldrar kan läggs sig ngt bak, välkroppad o samlad, mkt god svansföring, normalt vinklad,
pälsen kan få ngt mera tungd, mkt god rörelse, kan bli ngt mera stabilt fram. NUO EH 3
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Mkt bra huvud med välmarkerad underkäke, mkt bra prop, stark rygg, bra svansbåge, I lite
blandad päls av lagom längd, låga fina haser, rör sig lätt o flexibelt. AVO ERI1, PU-2,
SERT, FI MVA, CACIB
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Ungdomlig hane med snygg outline o prop, men kunde ha ngt hårdare könsprägel, med
vilket även gäller huvudet, välansatt hals, föredrar djupare bröstkorg, ngt stel överarm o
kort hals, välansatt svans, torr päls, rör sig mkt balans från sidan men kan balanseras bak.
VAL ERI2
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra s torlek, härligt uttryck, saxbett, något för markerade kindben, tillräckligt lång hals,
kunde ha något djupare förbröst, raka framben och bra tassar, kunde ha något djupare

bröstkorg men av god längd, välvinklad i knä och has men kunde ha kraftigare
benstomme, något mjuk päls, gör en bra siluett, rör sig fritt. VAL ERI 3
CHAMBANYA HAS SE LAMLEH FIN58607/07 s. 1.11.2007 (Kalpa-Taru Gondha Dali
Lamleh & Chambanya Lobsang Lamleh), kasv. Janette Fröberg, om.Janette Fröberg &
Mari Artes
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Young male, excellent size & proportions, typical head, bit smaller eye, very good front,
excellent hind angulations, very good coat, sound mover. JUN ERI 1
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kaunis nuori uros, hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, eturinta voisi olla
kehittyneempi, hyvä runko, ylälinja ja häntä, riittävät takakulm, hyvälaatuinen karva, liikkuu
hyvin, miellyttävä käytös. JUN ERI 2
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Mittasuhteiltaan oikea, kevyt nuori uros, hieman pyöreä kallo-osa, kuono saa vielä
vahvistua, hyvät tummat silmät, saksipurenta, hyvä rungon pyöreys, mutta syvyyttä saa
tulla lisää, hieman kevyt raajaluusto, hyvin kannettu häntä, tasapainoisesti kulmautunut,
liikkuu hieman ahtaasti takaa, hieman löysät kyynärpäät, oikealaat karva tulossa, hyvä
luonne. NUO EH 1
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely male, exc size & type, should do with more bone and substance, needs to get more
sturdy in body, lovely topline & tail set, very typical in head, nice eye & pigmentation,
typical angulation, round feet, needs to get more stability in front, exc coat quality, very
good coat preparation, free & easy mover, very well presented. NUO ERI 1, VASERT
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hyvä. Hieman kevyt kuono, hyvä purenta, kaunis ilme, hyvä ylälinja, tanakka runko ja
kaunis hännän kaari, hyvät takakulmat, riittävän hyvä karva, hyvä askelpituus ja käytös.
NUO ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Turku Elo 2009, 9.8.2009, Anne Sume, EE
Urosmainen, erittäin hyvätyyppinen vahva luusto, urosmainen pää, toivoisin pyöreämmät
silmät, hyvä purenta, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, hieman suora edestä, erittäin hyvin
kulmautunut takaa, riittävä rintakehän syvyys, hyvä turkki, erittäin hyvä tempperamentti,
liikkuu hyvällä vauhdilla hieman ahtaasti takaa. NUO ERI 1, PU-4
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type, medium size, compact, head is medium size, correct topline, shoulders
are short, good coat, strong body for his age. NUO ERI 1, VASERT
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
1 y 10 months, excellent type, excellent head expression, correct bite, excellent, compact

body, elegant neck, topline, angulation, in movement legs could be a bit more parallel, nice
temperament, well presented. NUO ERI 2
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth, good construction, could have better coat. NUO ER
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
24 months, good body proportions, very good head, good pigment, good eye &
expression, correct bite, good forechest & front, elbows chould be better to body, werry
good body, moves well but chould have more drive from rear and chould be more
outgoing, god coat, good temperament. AVO EH 3
DONA-TEA´S DALI DRON-PA FIN56526/07, s. 20.10.2007 (Kiranas Fantom &
Dschowo’s Paras), kasv. Tea Lehtikevari, om. Satu Hyyryläinen
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Maskuliininen, näyttävä hienossa kunnossa oleva uros, riittävä pään voimakkuus, tummat
riittävän suuret silmät, hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto, suuret käpälät, ikään
sopiva rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvät takaraajat, aivan erinom karvapeite, liikkuu
sujuvasti mutta etuosa ja ryhti voisi olla parempi. JUN ERI 2
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
1,5 årig hane I stark utveckling, välskuret huvud, bra uttryckt, kunde ha lite mer hals, stark
rygg, ok svans, framskjuten skuldra, behöver få mer förbröst, ngt fattigt I fronten, rör sig
med bra steg, men lös fram, bra pals, behöver mer tid. NUO EH 2
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Correct breedtype, typical head, scissor bite, enough neck, typical topline, still needs time
for final development especially in forechest and ribcage, correct angulated, should have
more drive in movement, typical coattexture. NUO ERI 1, PU-4, SERT
8.8.2009, Mäntyharju, Eeva Resko
Erinom tyyppi, eritt hyvät mittasuhteet omaava uros, erinom pää ja ilme, eritt hyvin kulm
edestä, hyvä rynko, aavistuksen jyrkkä lantio, hyvin kaartunut häntä, voisi olla hieman
paremmin kulm takaa, liikkuu hyvin, erinom turkinlaatu. NUO ERI 1, PU-2, VASERT
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Kookas, kaunislinjainen uros, jolla erinom uroksen ilme, hyvä purenta, erinom raajojen
luusto, eturinta vielä varsin kapea ja kehittymätön ja rungon tulee täyttyä, hyvät takaraajat,
erinom kaksinkert karvapeite, joka kauniissa näyttelykunnossa, kapeahkot epävakaat
etuliikkeet, sivuaskel hyvä. NUO EH 1
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Almost 2 y, excellent type, excellent head, correct bite, correct proportions, correct neck
and topline, enough correct in movement, very well presented. NUO ERI 3

Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
25 months, werry well build up dog, lovely hed, beautifull eye & expression, correct bite,
werry good front & forechest, sturdy body, beautifull coat, excellent moving with happy
disposition, good tale carriage, lovely owerall picture. AVO ERI 1, PU-2, SERT, VARACA
DONA-TEA´S DAN-TOM FIN56525/07 s. 20.10.2007 (Kiranas Fantom & Dschowo’s
Paras), kasv. Tea Lehtikevari, om. Kohtamäki & Lehtikevari
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Mature male, excellent proportions, very good head & expression, strong mature coat,
very good angulations both ends, very good mover. NUO ERI 4
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
20 mån, ”middle” stor hane, kunde vara litet kortare i länden, tillr uttfyllt nosparti, saxbett,
bra ögonfärg, litet rund skalle, stark hals, bra överlinje, litet lågt ansatt svans, ok bröstkorg,
för åldern välutfylld bröstkorg, utm tassar, bra pälskvalitet, utm sidorörelser, ganska bra
fram. NUO ERI 1, PU-3, VASERT
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Hyvänkokoinen, tasapain rakentunut uros, jonka pää voisi kuitenkin olla pidempi ja
vahvempi kauttaaltaan, poskiluut ovat turhan korostuneet, pää voisi olla kautt
urosmaisempi, hyvä luusto, rintakehä voisi olla pidempi ja lanneosa lyhyempi, tasapain
kulmautunut, hyvä ylälinja, riittävä hännän kaari, hyvä turkki ja turkinlaatu, liikkuu ahtaasti
takaa ja leveästi edestä, esiintyy ja esitetään hyvin, voisi antaa kauttaaltaan
urosmaisemman vaikutelman tänään. NUO EH 1
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
1,5 v, hyvänkokoinen, mittasuhteet ok, hyvänmallinen pää, toivoisin enemmän voimaa,
tummat silmät, hyvä purenta, tällä hetkellä hieman kevyt runko, eturinnan tulee vielä
kehittyä, riittävästi kulmautuneet raajat, köyristää selkäänsä, erinomainen karvanlaatu,
hyväasentoinen häntä, hieman kapeat takaliikkeet, tämän päivän hoikka kunto ja siitä
johtuva selänköyristys pudottaa palkintosijaa. NUO H
Honkajoki 8.8.2009, Tino Pehar, HR
20 months, good size, strong bones, correct head & expression, correct bite, good body
structure, correct angulations, correct ribcage, good movement & coat texture. NUO ERI 1,
PU-2, VASERT
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, etuasent lapa ja avoimesti kulm, ikäisekseen riitt runko, hyvät
raajat edestä ulkokierteiset, tiukasti selälle kiertyvä hanta, lupaava turkki, melko lyhyt pää,
riitt kallo ja hyvä purenta, hyvät silmät, riitt sivuaskel mutta kapea taka ja löysä edestä.
NUO EH 1
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Mkt god typ, fint storlek o balans, välformat huvud, bra proportioner, kunde ha ngt mera
stop, kunde ha ngt mera hals o tillbaks lagt skuldrar, välkroppad o samlad, svansen ligger

ngt bak på, normalt vinklad, utm pälskvalitet, mkt god rörelse från sidan, ngt ostabilt fram.
AVO EH 1
DONA-TEA´S ESKIMO BOY FIN59433/09, s.19.10.2008 (Bantam Shepherd’s Lionardo &
Dona-Tea’s Caramel Pearl), kasv. Tea Lehtikevari, om.
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
8 mån, bra storlek, fin balans, bra huvud proportioner, välutfylld nosparti, saxbett, bra
pigment och ögonfärg, utm skalle och öron ansättning, bra hals, utm överlinje och
svansansättning, bra bröstkorg, tillräcklig benstomme, bra tassar, kunde ha mer
knävinkling, kohasig bak ok fram, bra päls för valp. PEN 1 KP VSP-PENTU
FI, EE, NO, LT MVA BY, LT, EE JMVA JV-07 EEV-09 LTJV-08 NOV-08-09 FABULOUS
TEDDY´S DANIEL WANDERER FIN14360/07, s. 1.1.2007 (Pam-Zamirin Mister Pirate &
Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso) kasv & om. Tarja Salo
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Aivan fantastinen maailmanluokan uros, joka täydel näyttelykunnossa, erit hyvä pää,
silmät voisivat olla suuremmat, oikea luusto, erinom rintakehä, erinom takaraajat, hienot
mittasuhteet, liikkuu joustavasti ja maatavoittavasti, täydell karvanlaatu, ei enää lisää
pituutta, fantastinen koira. VAL ERI 1, PU-1, CACIB, ROP, RYP-2
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Erit hyväntyyppinen, erinom mittasuhteet omaava uros, erit hyvä pää ja ilme, kaula saisi
kiinnittyä kauniimmin lapoihin, erinom luusto, etu- ja takaosa, vankka tiivis runko, hieman
litteä häntä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, erit hyvin hoidettu, hyvälaatuinen turkki. VAL ERI 1,
PU-1, CACIB, ROP
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Male of excellent proportions, excellent head, very good chest, good front, excellent hind
angulation, excellent coat & movement. VAL ERI 4
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kookas, vahvarakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hyvä kaula, vahva
runko, erinomainen ylälinja ja hanta, erinomaiset raajat, hyvä karvapeite ja liikkeet,
miellyttävä luonne. VAL ERI 4
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Kookas uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, oikea
hännänkiinnitys, runsas hyvinhoidettu turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. VAL ERI 1, PU-2
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Mittasuhteiltaan oikea valiouros, hyvä pää ja kuonon vahvuus, kaunis ylälinja, hyvin
asettunut ja kannettu häntä, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu keveällä
askeleella, hyvällä askelpituudella, hyvä karva, hyvä luonne. VAL ERI 1, PU-1, VSP

Aptus 23.5.2009, Michael Leonard, IE
Strong musculine dog, nice square outline, strong head with good length & width of
muzzle, correct width between ears, correct bone, correct tail carriage, moves very well in
both front and hind action, to be critical, leg could be a little shorter for better balance. VAL
ERI 1, PU-1, CACIB, VSP
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Kookas, ryhdikäs, erinomaisessa turkissa esitetty, niukka eturinta, erinomainen takaosa,
matala kinner, tasapainoiset liikkeet, kauniisti esitetty. VAL ERI 1, PU-1, VSP
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
Correct bite, exc head & expression, could have bit more neck, bit narrow in front, exc
proportions & size, good topline & tailset, good coat, exc rear angulation, good mover. VAL
ERI 1, PU-2, CACIB
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Super specimen, fabulous head, plenty of bone, a little upright in shoulder, super topline &
ribs, excellent quarters, super coat, really drives behind, and good in front. VAL ERI 1, PU2
Hyvinkää KR 5.7.2009, Zsuzsanna Petik, HU
Very nice male, could be smaller, good bones, correct bite, masculine head, good topline
and tailset, very good mover. VAL ERI 1, PU-2
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Correct breed type, quite big, excellent bones, masculine head, typical expression, correct
bite, quite short neck, typical topline and tail carriage, enough forechest, shourt have better
front angulations, very well angulated behind, typical movement, excellent coattexture.
VAL ERI 3
Eukanuba Hki 25-26.7.2009, Bo Skalin, SE
Vackert maskulint huvud, kunde ha litet ädlare hals, litet knappt vinklad fram med
framskjuten skuldra, korrekta proportioner, stark rygg, mycket bra pälskvalitet, står bra på
sina tassar, trevligt temperament, kunde ta ut steget litet bättre. VAL ERI 1, PU-2
Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Erinom tyyppi ja koko, erinom mittasuhteet omaava valio uros, kokoonsa riittävä vahvuus
rungossa ja raajoissa, hyvin kiinnit ja kannettu häntä, erinom karvanlaatu, liikkuu hieman
ahtaasti takaa mutta pitkällä ja reippaalla sivuaskeleella, erinom luonne. VAL ERI 1, PU-3
SKKY:n EN 30.8.2009, Linda Reinelt-Gebauer, DE
Two years, black&white, big dog, head in good proportion, dark brown eyes, scissors bite,
good reach of neck, straight topline, good tail placement, deep chest, good forechest,
good correct angulation, good coat, moves well. VAL ERI 1, PU-3
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Masculine, well bodied, and well proportioned, strong head, average neck length and

shoulder, strong bones and topline, harsh coat, well muscled rear, sound mover. VAL ERI
1, PU-2
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
3 years b&w, strong male, almost square built, masculine head, correct proportioned,
darkbrown round eye, strong muzzle, good earset, medium lenght of neck, level topline,
good tailset & carriage, well angulated in behind, enough in front, good bone and chest,
typical feet, moves with drive, little loose in front, nice coat texture. well presented. VAL
ERI 3
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, fint balans, utm huvud, fina proportioner, mkt gott uttryck, god hals, skuldrar
kunde lägga sig något mera tillbaka, mkt god svansföring, välkroppad o samlad, normalt
vinklad, utm pälskvalitet, mkt god rörelse, kunde ha ngt mera steglängd fram. VAL ERI 2,
PU-4
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Välprop o utm typ o helhet hane, mask välkprop, huvud lite stort, välansatt hals, snygg
rygglinje, kort kropp, med bra djup men ngt flat i bröstkorgen, utm päls o färg, rör sig mkt
bra speciellt från sidan. VAL ERI 1, PU-2, CACIB
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra modell och helhet, bra skalle, härligt uttryck, kunde ha lite mer stopp, saxbett, vacker
hals men något för framskjuten skuldra, bra lång överarm, tillräcklig förbröst, tillräckligt
kraftiga framben, kraftig bröstkorg, välansatt svans, lagom vinklad i knä och has, bra
pälsstruktur, rör sig fritt och parallelt. VAL ERI 1, PU-2, CACIB
PMJV-09 PMV-09 JV-09 V-09 EEJV-09 FABULOUS TEDDY´S EL CHOCLO
FIN44639/08, s. 8.7.2008 (Cigala Rilee Winner Takes All & Arwen Nima Kuo Yarlung
Namtso) kasv & om. Tarja Salo
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Aivan erinomainen, mittasuhteiltaan täydellinen superlupaus, maskuliininen vahva pää,
erinom silmät, täydellinen purenta, ihana kaula, hieman laiha, isot hyvät käpälät, erinom
selkä ja lanne, erinom takaraajat, maatavoittavat tyypikkäät liikkeet, aivan mahtava
karvanlaatu, tosi hieno! PEN 1 KP, ROP-PENTU
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Hyvin lupaava nuori uros, kaunis pää & ilme, erinom kaula, ylälinja ja raajat,
sopusuhtainen runko, lupaava karva, hyvin kannettu häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä
käytös. JUN ERI 1, PU-3, SERT
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Hieman kookas, erinom tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää, kaunis ilme, oikea vahva kuonoosa, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä turkinlaatu,
erinomaiset liikkeet. JUN ERI 1, PU-1, SERT, ROP

Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat rungon mittasuhteet omaava, tyylikäs junioriuros, hyvä pää, hieman vaaleat silmät,
saksipurenta, suuri kirsu, ikäisekseen hyvä runko ja rungon syvyys, hyvä raajaluusto, voisi
olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella,
oikeat litteät tassut. JUN ERI 1, PU-3, SERT
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
Stylish male, correct bite, lovely head & expression, exc size, a bit narrow in front, exc
neck & topline & tailset, exc proportions & ? angulations, good coat for her age, exc
mover. JUN ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Tuusula 4.7.2009, Dianna Spavin, GB
Just my type, super masculine head, good bone, good neck, excellent topline, correct tail
carriage & quarters, moved a dream, excellent jacket for age, could take him home. JUN
ERI 1, PU-1, SERT, VSP
Hyvinkää KR 5.7.2009, Zsuzsanna Petik, HU
Attratively built, but a bit high male, correct bite, nice head, loose elboes, good topline,
good tailset, loin could be shorter, free action. JUN ERI 1, PU-1, SERT, ROP, RYP-1
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Excellent type and body proportions, still developed head, scissor bite, strong bones,
excellent neck and topline, correct tail carriage, excellent forechest for the age, still
developed ribcage, excellent angulated behind, moves with good drive, excellent
coattexture and presentation. JUN ERI 1, VASERT
Eukanuba Hki 25-26.7.2009, Bo Skalin, SE
Vackert huvud med bra uttryck, kraftig bett, vacker hals, bra manke, korrekt svans,
välvinklad fram & bak, behöver få litet mer bredd i bröstet och mer förbröst, rör sig mycket
bra, trevligt temperament. JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP
Mäntyharju 8.8.2009, Eeva Resko
Erinom tyyppi, eritt hyvä pää, suuret hyvät silmät, hyvä ylälinja, hyvin kulmaut edestä ja
takaa, rintakehä saisi olla hieman syvempi, liikkuu hyvin. JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP
Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Erinom tyyppi ja hyvä koko, oikeat mittasuht omaava näyttävä jun uros, eritt
kaunisilmeinen pää, suuri kirsu, ikäisekseen riitt rungon vahvuus, kaunis ylälinja, hyvin
asettunut ja kannettu hanta, liikkuu pitkällä, vapaalla sivuaskeleella, erinom karvanlaatu.
JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP
Heinola 23.8.2009 Paolo Dondina
Very smart black & white, sound, with beautiful masculine head, good bone, excellent
topline, good set of tail, good coat texture, good hindquarters, easy mover, well presented.
JUN ERI 1, PU-2, SERT, ROP, RYP-3

SKKY:n EN 30.8.2009, Linda Reinelt-Gebauer, DE
13 months, black & white, masculine head & expression, darkbrown eyes, scissors bite,
good reach of neck, straight topline, correct tail placement, deep chest, could have a bit
more forechest, correct angulation, good coat and wonderful texture, moves very powerful.
JUN ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Helsinki RN 12.9.2009, Tiina Taulos
Erinom mittasuhteet omaava uros, vahva pää, oikeat mittasuhteet, erinom eturinta ja
kyynärpäihin asti ulottuva runko, kauniisti lapoihin liittyvä kaula, hyvä hännänkiinnitys,
suuret käpälät, , pitkät takaraajat, ikäisekseen hyvä karvapeite, voimakas liikkuja. JUN ERI
1, PU-1, SERT, ROP, RYP-3
Porvoo 13.9.2009, Rita Reyniers, BE
14 months, rather big in size, good proportions, well balanced dog with masculin head,
good expression, correct bite, good reach of neck, already strong back, for this age
already very well developed in body, good coat, good tail, sound movement, just has to
stabilize. JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP, ROP-JUN
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
14 months, black & white, typical male who needs more self confidence, masculine head
with correct proportion, darkbrown eye, strong muzzle, correct bite, good earset, good
neck and level topline, correct tailset&carriage, well angulated behind, needs tmore
angulations in front, good bone, typical feet, nice body, correct coat texture, handler show
the dog in her best way but he needs more ringtraining to make him more selfconfident.
JUN EH
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite is okey, nice bones, good attitude. JUN ERI 1, PU-4, SERT
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, helhet o balans, mask huvud, fina proportioner, mkt god uttryck, utm hals o
överlinje, välkroppad och samlad, utm svansföring, gott vinklad fram o bak, utm
pälskvalitet, mkt goda rörelser med fint stabilitet. NUO ERI 1, PU-1, SERT, CACIB, ROP,
RYP-4
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
16 months, well builled jung dog who dosent like it much on table, werry good head,
correct bite, good eye & expression, werry good front & forechest, good body, lovely coat,
werry nice outline, werry well moving when settled, should have more confidence, he feels
better when he is on the move. NUO ERI 3
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Lite upp i storlek, grovt huvud, välmarkerad underkäke, bra bröstkorg, önskas bättre
tillbakalagd i skuldran, bra svansbåge men släpper svansen lite till och från, lite höga
haser, rör sig väl, ännu mjuk i pälsen, behöver bättre självförtroende. NUO EH 1

Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Rätt stor, mkt flott mask hane, utm kroppsproportioner, mask huvud får ej bli längre i
nosen, vackert ansatt hals, välvinklad front, mkt stram överlinje, riklig vinklad bak, utm
muskel kondition, vacker päls, rör sig effektivt o balanserat med härlig energi, fast kohasigt
bak. JUN ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Kraftigt huvud, bra förhållande skalle – nosparti, saxbett, bra uttryck, lagom lång hals, raka
framben, bra tassar, kunde ha mer förbröst, bra lång bröstkorg, bra rygg, men något för
fallande kors, mycket muskulös, kunde vara stabilare i sin hasled, härlig pälsstruktur och
välbevarad, rör sig fritt och med god steglängd och parallelt. JUN ERI 1, PU-1, SERT,
ROP, JPMV-09, PMV-09
FABULOUS TEDDY´S EYE OF TIGER FIN44642/08 s. 8.7.2008 (Cigala Rilee Winner
Takes All & Arwen Nima Kuo Yarlung Namtso) kasv Tarja Salo om.
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Smaller male, excellent proportions, very good body substance for the age, very good
head & expression, excellent bite, already quite mature coat, very good mover. JUN ERI 4
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Hyvärunkoinen, hieman matalaraajaiselta vaikuttava uros, hyvä purenta, hyvä
kirsupigmentti, vielä puutteellinen silmäluomipigmentti, kokoonsa nähden vahva runko,
hyvä hännän kiinnitys, kantaa häntäänsä hieman litteänä, hyvälaatuinen karva tulossa,
oikeat litteät tassut, liikkuu leveällä, mutta lyhyellä askeleella, ikäisekseen hyvälaatuinen
karva, erinomainen luonne. JUN EH
Honkajoki 8.8.2009, Tino Pehar, HR
13 months old, medium sized, enough strong bones, good head, should have better
pigmentation around eyes, should have same colour in both eyes, could have stronger
back, very good angulation, good movement for his age, good coat quality, qualification
because of the eye colour. JUN HYL
C.I.B FIN, SE, EE MVA PMV-06 FALAMANDUS FAIT DU BIEN FIN36897/00,
s.30.8.2000 (Man-Dzu Sipa Khorlo Lamleh v Nama-Schu & Falamandus Dent De Lion),
kasv. Tanja Hakamo, om. Sirpa Heinonen
Laukaa 12.7.2009, Ann White, EI
Good head, good front, nice coat, good angulation back, moved well. VET ERI 1, PU-1,
ROP, ROP-VET
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Correct breedtype, excellent bones, excellent condition for the age, broad skull, bit too
long muzzle, correct bite, correct shape of ribcage, excellent topline and tail carriage, bit
loose in elbows, very well angulated behind, still good mover, typical coat texture. VET ERI
1, VSP-VET

Pori KV 2.8.2009, Jose M. Doval, ES
Nice & typical 8 yrs old male, with superb coat quality & condition, very nice head & eyes,
good neck & shoulders, very good topline, angulations & feet, good tailset & carriage, very
good movement. VET ERI 1, PU-1, ROP
Elo 2009 Turku 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erinomainen tyyppi, urosmainen, kaunis pää, ilme, erittäin hyvä purenta, kaunis ylälinja,
hyvä hännänkiinnitys, hieman suora edestä, hyvinkulmautunut takaa, hyvä turkki, liikkuu ja
esiintyy tosi reippaasti. VET ERI 1, PU-2, ROP-VET, BIS-1-VET
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Right size, beautiful dog in excellent show condition, all black, lovely head & expression,
dark eyes, good earset, sound with correct front standing, well barreled chest, correct set
of tail, good hindangulation. VET ERI 1, PU-2, ROP-VET
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type and size, light head and body, coat, movement and fysical are excellent.
VET ERI 1, PU-2, VSP-VET
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
A quality veteran, compact wellbodied and in excellent condition, good size, balanced
head, long harsh coat, strong topline, free, sound mover with typical tailcarriage. VET ERI
1, PU-1, VSP, ROP-VET
Helsinki RN 12.9.2009, Tiina Taulos
9-vuotias, erinom mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, voisi olla hieman verim.?,
kyynärpäät saisivat olla tiiviimmin rungon myötäiset, kaunis ylälinja, erinom häntä, hyvät
pitkät takaraajat, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, hienossa kunnossa oleva
veteraani. VET ERI 1, PU-2, VSP-VET
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
9 years, black veteran, shown in top condition, medium size, almost square built, medium
head, dark round eyes, correct proportions in the head, good neck, level topline when she
stands, good tailset & carriage, well angulated in the rear, excellent body, correct in front,
good bone, typical feet, lovely coattexture, moves with drive, I´d like to see harder topline,
very well presented. VET ERI 2
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Bite and teeth are okey, 9 years old, nice condition for his age, very good movement. VET
ERI 1, PU-2, VSP-VET
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Wil Schrander, NL
9 years old, beaut veteran in exelent condition, werry good head, lovely eye & expression,
exelent bite, good forechest & front, werry good legs & feet, firm & strong body, exellent
moving, werry typicall in temperament. VET ERI 1, PU-4, ROP-VET

Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
9,5 år, utm huvud och uttryck, korrekta prop, stark rygg, bra svansbåge, mkt bra
pälskvalite och inte överdriven i mängden, mkt bra haser, rör sig mkt flexibelt med fint
sidosteg, men kunde ändå varit stabilare framifrån, mkt väl bibehållen. VET ERI, PU-1,
VSP, ROP-VET
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, bra helhet, bra skalle, kunde ha mer stopp, saxbett, bra hals och förbröst, raka
framben, bra tassar, härlig bröstkorg i djup och längd, korrekt ansatt svans, bra vinkling i
knä och has, men vrider sina baktassar lite utåt, välskött, vacker päls, rör sig fritt och
typiskt. VET ERI 1, PU-3, ROP-VET, BIS-1-VET
FALAMANDUS FROU-FROU FIN36903/00, s.30.8.2000 (Man-Dzu Sipa Khorlo Lamleh v
Nama-Schu & Falamandus Dent De Lion), kasv. Tanja Hakamo, om. Monica Holm
SKKY:n EN 30.8.2009, Linda Reinelt-Gebauer, DE
9 years, black & white, still in wonderful condition, good head, dark brown eyes, level bite,
good reach of neck & topline, deep chest, good angulation, good coat, nicely presented.
VET ERI 1, PU-2, ROP-VET
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
9 years, black & white, lovely male of correct size, square build, masculine head of correct
proportions, medium size darkbrown eye, bite according age, good ear & neck, level
topline, excellent tailsest & carriage, well angulated all over, good body, bone & feet,
typical coat, moves very easily, very well presented. VET ERI 1, VSP-VET
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
9,5 år gam hane, utm typ o helhet, välprop o balanserad mkt tilltal uttr o huvud, föredrar
bredare käke o ngt mer tillgängligt temperament, snyggt ansatt hals, utm rygglinje o
svans, utm tassar, mkt bra päls, rör sig som en ung karl, fast någon gång lite i otakt. VET
ERI 1, ROP-VET
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek och typ, bra skalle, bra uttryck, omvänt saxbett, bra hals och skuldra, tillräcklig
förbröst, raka framben, tillräckligt djup och lång bröstkorg, mycket muskulös bakställning,
tillräcklig vinkling i knä och has, bra pälsstruktur, rör sig fritt och typiskt. VET ERI 2
C.I.B FIN, SE, EE MVA V-07 FALAMANDUS J´ARA-KI KHAKI FIN35591/05, s. 2.6.2005
(Shabash Shimon & Falamandus Gyalo Gagnante), kasv. Tanja Hakamo, om. Tanja
Hakamo & Laura Lehdistö
Hamina 16.5.2009, Carin Åkesson, SE
Hane av utm storlek, mycket bra proportioner, huvude har välfyllt nosparti, lagom mycket
stop, stora runda mörka ögon, välplacerade öron, utm hals, rygg o kors, välformad
bröstkorg, bra förbröst, utm vinklar, snygg kort has, rör sig med härligt päskjut o bra
steglängd, vacker välskött päls I super condition. VAL ERI 1, PU-1, ROP

Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
3 årig hane av rätt model, härligt huvud och uttryck, utm hals, med snygg övergång,
korrekt rygglinje av bra längd, rätt svans, kunde ha ngt mer förbröst, utm ben, tassar, mkt
typiska vinklar, rörelser, utm päls, visas i top kondition. VAL ERI 1, PU-1, VSP
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Erittäin kaunislinjainen valiouros, hyvä pää, hyvä vahva kuono-osa, kaunis pää, hyvä
vahva kuono-osa, hyvä runko, hyvä raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu
hyvällä askelpituudella. VAL ERI 2, PU-2
Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
3 v. erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi, komea pää, kauniit tummat silmät, erinomainen
rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, vaikkakin aavistuksen etuasentoiset lavat, turkki ja
häntä ok, etuliikkeet voisivat olla kiinteämmät, erinomainen askelpituus. VAL ERI 1, PU-1,
VSP
Joensuu KV 16.8.2009, Kirsti Louhi
Erinomaisella ilmavalla askeleella liikkuva, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää, oikea
purenta, hyvä kaula & ylälinja, hyvin asettunut häntä, voisi olla edestä kulmautunut
paremmin, erinomainen luusto kokoonsa nähden, hyvä turkinlaatu. VAL ERI 1, PU-1,
CACIB, VSP
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Good size, substance and proportions, elegant head with enough masculinity, good
enough neck, average length, strong enough topline, typical bones and feet, hars coat,
sound rear movement. VAL ERI 2, PU-4
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
4 years, black, very lovely male, correct size and body proportions, masculine head,
correct stop, large round dark brown eyes, good muzzle and ear carriage, correct bite,
good neck, like to see more stable topline, good tailset & carriage, very well angulated in
behind, needs better angulations in front, good bone, typical feet, lovely coat texture,
moves with drive but needs to tighten in front & stable in topline, well presented. VAL ERI
4
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Lagom stor, kraftig skalle, kunde ha lite kraftigare näsparti, vackra ögon, något kort hals,
bra förbröst och överarm, raka framben, lagom lång och djup bröstkorg, lite hängande
överlinje, bra ansatt svans, normalt vinklad bakställ, kunde vara stabilare i sin has, rör sig
fritt från sidan men för trångt sett bakifrån, bra pälsstruktur. VAL ERI 2, PU-4, VARACA

C.I.B FIN, EE, LV, NO, BY, PT MVA JMV-06 EUJV-06 LBV-09 EEV-07 NOV-07 PL &
PZJV-06 WA-06 JWA-06 FALAMANDUS KNOCK-OUT FIN36908/05, s. 7.6.2005 (Ka Ta
Ya’s Jason-Lamleh & Falamandus Elle Sans Egale), kasv. Tanja Hakamo, om. Heidi &
Lea Kärkkäinen
Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
Melko hyvät mittasuhteet, kuitenkin erinomainen tyyppi, voimakas oikealinjainen pää,
sopiva rintakehän vahvuus, tasapainoiset riittävät kulmaukset, hieman etuasentoiset lavat,
oikea lantion asento, erittäin vetävät liikkeet, pitkin askelin. VAL ERI 2, PU-4
FI MVA JV-06 FALAMANDUS LE PETIT PRINCE FIN21259/06, s. 2.3.2006 (Falamandus
Homme Du Monde & Falamandus Golly Gosh), kasv Tanja Hakamo, om. Seija Levänen
Joensuu KV 16.8.2009, Kirsti Louhi
Suuri vahvaluustoinen uros, hyvät pään mittasuhteet, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä
kaula ja ylälinja, hyvin asettunut hanta, rodunomaiset kulmaukset, liikkuu sivusta
erinomaisella askeleella kantaen itsensä, turkki voisi olla vieläkin karkeampaa. AVO ERI 1,
PU-2, SERT, FI MVA, VARACA
FI, EE, LT MVA FALAMANDUS MON MONOPOLE FIN45183/07, s. 26.7.2007
(Falamandus Double-Noeud & Araki Adream Comtru), kasv. Tanja Hakamo, om. Katja
Tuttavainen
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Erinom mittasuhteet omaava näyttävä uros, riittävä pään voimakkuus, hyvä kaula, riittävä
olkavarsi, hyvä rintakehä ja lanne, hyvin kulm takaosa, seistessä ihana profiili, karvapeite
erinom kunnossa, hyvä laatu, voisi olla aavistuksen suorempaa, sujuvat liikkeet. NUO ERI
1, PU-3, SERT, VARACA
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
HIeman kookas, kaunis uros, hyvänmallinen pää, hyvä kaula, sopusuhtainen runko,
erittäin hyvä takaosa, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, hännänkiinnitys voisi olla
aavistuksen korkeammalla, hyvät tehokkaat liikkeet, hyvä käytös. NUO ERI 1, PU-4,
VASERT
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Eritt hyvän tyyppinen, nuori uros jolla hyvä pää, kaula voisi olla avist pitempi ja etuosa
paremmin kulmautunut, hyvä ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, runko saa vielä täyttyä,
liikkuu hyvin, hieman pehmeä turkinlaatu, miellyttävä luonne. NUO ERI 1, PU-3, VASERT
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Hyväntyyppinen oikeat mittasuhteet omaava kevytrunkoinen uros, rintakehä saisi olla
syvempi ja pyöreämpi, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, kaunis ylälinja ja hyvin
kiinnittynyt häntä, liikkuu reippaalla, mutta hieman lyhyellä askeleella, hyvä karvanlaatu,
hyvä luonne. NUO ERI 2

Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Masculine, compact, good enough substance, and size, balanced head, dark eyes,
enough neck, forechest and bones, strong topline and rear quarters, harsh coat, typical
tailcarriage, moves with good enough power. AVO ERI 1, PU-2, SERT, FI MVA
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
2,5 years old, exelent body proportions lovely head, beautifull eye & expression, correct
bite, lovely front & forechest, werry good neck & shoulders, firm body, beautifull natural
coat, werry well moving, werry good legs & feet, werry typical in temperament, lovely
overall picture. VAL ERI 1, PU-1, CACIB, VSP
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Kraftig skalle med lite för markerade kindben, tillräckligt lång näsparti, saxbett, vackert
uttryck, för kort hals, raka framben, kraftig bröstkorg med god djup och längd, kunde vara
bättre vinklad i knä och has, och vara stabilare i sin hasled, rör sig med något kort steg
och för trångt sett bakifrån, kraftig pälsstruktur. VAL EH
IE JMVA FALAMANDUS NEW NAME FIN50361/08, s. 24.8.2008 (Araki Fantastic Freddy
of Capeldewi & Falamandus Gyalo Gagnante), kasv Tanja Hakamo, om. G Corneille
Turenki 3.5.2009, Annaliisa Heikkinen
Isokokoinen, erinom tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävät
kulmaukset edessä ja takana, hyvä häntä, liikkuu ja esiintyy hyvin, erinom turkinlaatu,
miellyttävä luonne. PEN 2 KP
Hamina 16.5.2009, Carin Åkesson, SE
Hanvalp med utm proportioner, huvudformen är utmärkt med kraftig fin underkäke, stora
runda ögon, mycket vacker halsansättning, välformad bröstkorg för åldern, välvinklad,
snygg kort has, utmärkt svansansättning, vägvinnande rörelser utm pälskvalitet. PEN 1
KP, ROP-PENTU
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava, kookas urospentu, hyvä pää, kauniit silmät, saksipurenta,
kuono voisi olla pitempi, hyvä raajaluusto, ikäisekseen hyvin kulmautunut, hyvä
hännänkiinnitys ja kanto, hyvät litteät tassut, hyvänlaatuinen karva tulossa, liikkuu kauniilla
sivuaskeleella, tällä hetkellä hieman kevyt edestä, erinomainen luonne. PEN 1, KP, ROPPEN
FALAMANDUS NO LIMITS FIN50360/08 s. 24.8.2008 (Araki Fantastic Freddy of
Capeldewi & Falamandus Gyalo Gagnante), kasv Tanja Hakamo, om. Ann-Maj
Hämäläinen
Turku 9.8.2009, Anne Sume, EE
Erinom tyyppi, luusto, koko, urosmainen pää ja ilme, hyvä purenta, erinom ylälinja,
hännänkiinnitys, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehän syvyys, hyvä
turkki, liikkuu pitkällä askeleella, hyvällä potkulla. JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP

Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
12 months, very lovely male of correct size and body proportions, middle strong,
masculine head, dark brown round eye, excellent pigmentated, correct bite, good earset
and carriage, good neck, withers, almost level topline, good tailset & carriage, angulations
in balance, well developed body, typical bone, very typical feet with no arch, lovely coat,
very well presented, moves easily with correct drive. JUN ERI 1, PU-3, SERT
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
Mkt bra huvud, mörka ögon, välmarkerad underkäke, korrekt i sina proportioner, bra lyft på
svansen, kropp och förbröst behöver naturlig utveckling, låga hasar, stora fötter, välskött
päls av ungdomskvalitet, rör sig mkt väl från sidan, ska stabiliseras fram. JUN ERI 1
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Välprop ung hane av mkt tilltal storlek, 1 år gammal o utvecklas vidare, tillr mask huvud,
mörka ögon, moderat hals, moderat o balanserat vinkling fram o bak, fortfarande ngt lätt i
kropp, bra vacker siluett, rastypiska tassar, bör stabiliseras o kordineras i rörelser. JUN EH
3
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Bra storlek, kvadratisk, vackert uttryck, kunde ha något längre näsparti, saxbett, lagom
lång hals, bra skuldra och lång överarm, raka framben, bra förbröst, lagom djup i
bröstkorg, bra länd, välansatt svans, rillräckligt vinklad i knä och has men kunde ha
kraftigare benstomme, härlig pälsstruktur, rör sig fritt och parallelt. JUN ERI 3
HÖMPÖTIN BORN TO BE BEST FIN18090/09, s. 19.2.2009 (Qanda Lhi’s Chagpori &
Tibicinan Emotif Bouton), kasv. Marjukka Marttila, om. Riikka-Maria Aulin
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
Werry well boilld jung dog, werry good head, 9 months, correct bite, well builled front,
werry good body, werry good legs & feet, werry well moving, werry good outline & tale
caridge, lovely owerall picture, exelent temperament beautifull neck. JUN ERI 1
IZAKHAN´S ST KASPAR NO1231/05
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Tilltalande helhet, bra huvud form, fint uttryck, tillr hals, bra förbröst, mkt välkroppad,
aningen lång i länden, goda vinklar fram, lite knapp knävinkel, bra päls,ben o tassar, rör
sig med god steglängd. AVO ERI 1
FIN MVA KARAMAIN IRAVADI FIN22485/96, s. 20.3.1996 (Karamain Xavier & Karamain
Havannah), kasv & om. Tuula Plathan
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
13-vuotias, joka esiintyy ja liikkuu kuin nuorukainen, hyvä pää, aivan erinom rintak ja
runko, hyvät suorat käpälät, erinom takaraajat, omistaja voi olla ylpeä tässä kunnossa
olevasta veteraanista, toivottavasti vuodet ovat minulle yhtä helliä kuin ne ovat olleet tälle
tiibettiläisveteraanille. VET ERI 1, PU-2, VSP-VET

KAUT-ZUN ON THE RUN FIN61950/08, s. 29.12.2008 (Araki Fantastic Freddy of
Capeldewi & Kaut-Zun Nannette), kasv. Kirsi Logje, om.Anna Palosaari
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Vahvaluustoinen urospentu joka on erittäin hyvin rakentunut, voisi olla hieman lyhyempi
rungoltaan, hyvä vahva pää jossa oikea ilme, erittäin hyvin kulmautuneet raajat,
ikäisekseen hyvä runko, hyvä häntä, ikään kuuluva karvapeite, reipas iloinen luonne,
liikkuu hyvällä askeleella, tasapainoisesti edestä ja takaa. PEK 2 KP
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Mask hane som är en aning överviktig, mask huvud, bra proportioner, gott uttryck, mkt god
hals, välkroppad men kunde vara ngt mera samlad, god svansföring o gott vinklad fram o
bak, mkt god pälskvalitet, han bli ngt flitigt i rörelse, behöver ngt ringträning. JUN EH 3
KIDHILL´S FILEMON FIN38300/03, s. 16.7.2003 (Dscowo’s Bhadur & Kidhill’s Erica),
kasv. & om. Marita Leskinen
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Typical male with a little bit smaller head, excellent proportions, very good body
substance, excellent coat, sound mover, excellently presented. VAL ERI 3
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvän kokoinen, vahva luustoinen, hieman pitkärunkoinen uros, hyvä pään muoto, koko,
vahva kuono, hyvä kaula ja selkä, hieman pitkä lanne, hyvä häntä, hvyin kulmautuneet
riittäväluustoiset raajat, hyvä karvanlaatu, liikkuu tasap riittävällä askelpituudella. VAL ERI
2
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Tasapainoinen, upeassa turkissa esitetty 6 v. uros, jonka pää voisi olla kuitenkin
maskuliinisempi ja voimakkaampi kauttaaltaan, riittävä kaula, riittävä rungon syvyys, hyvä
ylälinja, hyvä häntä, lihaskunto voisi olla parempi, hyvä turkki ja turkinlaatu, kauniisti
näyttelyyn kunnostettu, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja edestä, voisi esiinty tänään
reippaammin, esit hyvin, hyvät tassut. VAL ERI 1, PU-2, CACIB
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
6 v hyvänkokoinen, mittasuhteet ok, hyvänmallinen pää, jotka saisi olla voimakkaampi,
kauniit tummat silmät, hyvä purenta, hyvänmallinen rintakehä, jossa voisi olla massaa,
hyvät pitkät takaraajat, eturintaa saisi olla enemmän, erinomainen karvanlaatu, kaunis väri,
hieman littäasentoinen häntä, kapeat takaliikkeet, hieman epävakaat edestä, miellyttävä
käytös. VAL ERI 1
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
NIce outline, correct head & expression, excellent chest, correct front with typical toes,
good shoulder, level back, well muscled back legs, good tailset, excellent texture, moves
correctly. VAL ERI 1

Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Sopivankok ääriviivoiltaan hieman pitkänom uros, pyöreä kallo, kapeahko pää, kuono-osa
voisi olla voimakkaampi ja silmät suuremmat, hyvä ylälinja, rungon muoto oikein, erinom
karvanlaatu, kohtuullisen tasapain liikkeet, toivoisin tälle urokselle maskuliinisemman
ilmeen, hyvin hoidettu laatuturkki. VAL EH 3
KIDHILL´S GANESA FIN30055/08, s. 26.3.2008 (Sadi-Ya’s First Choice & Bantam
Shepherd’s Lionette), kasv. Marita Leskinen, om.
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
17 mån, en litet tung hane men med bra balans, tillr utfyllt nosparti, saxbett, ok ögonfärg,
bra skalle, överlinje och svansansättning ok, ganska välvinklad, utm benstomme, bra
tassar, god pälskvalitet men full av “knutar”, ganska god steg längd, ok bak, litet brett fram.
NUO T
KIDHILL´S GIMLI FIN30056/08, s. 26.3.2008 (Sadi-Ya’s First Choice & Bantam
Shepherd’s Lionette), kasv. Marita Leskinen, om. Minna Ammesmäki
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Very strong young male, very good proportions but a bit long in loin, excellent bite,
excellent coat & movement. JUN ERI
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Kevyt pitkärunkoinen uros, jolla kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, ikäisekseen hyvä
runko, hyvä selkälinja, hyvä hännänkiinnitys ja kanto, voisi olla voimakkaammin
kulmautunut edestä, hyvin kulm takaa, liikkuu hyvällä askelpituudella edestä ja takaa, tällä
hetkellä karvanlaatu kovin villava, erinom luonne. JUN EH 4
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Kookas, vahvaluustoinen uros, selvä sukup leima, oik pään mitt suhteet, hyvät silmät, hyvä
kaula ja selkä, hyvä asentoienn häntä, runko saisi olla syvempi, hieman löysät kyynärpäät,
hyvät polvikulmat, liikkuu takaa hyvin, edestä hieman löysästi, sivuliikkeessä saisi olla
tiiviimpi, oik laatuinen hieman kihartuva karva. JUN EH 1
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
15 mån, stark överlag, goda proportioner, starkt nosparti, saxbett, ok ögonfärg, litet rund
skalle, stark hals, utm överlinje och svansansättning, ok bröstkorg, tillr förbröst, stark
benstomme, passande stora tassar, ganska välvinklad men visar det inte i rörelse, kunde
vara mer stabilt fram, utm pälskvalitet, men presentation kunde vara bättre. JUN EH 2
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Vahvaluustoinen uros joka voisi olla rungoltaan hieman lyhyempi, hyvät pään mittasuhteet,
rodunomainen suuri joskin hieman ulkoneva kirsu, kaunis ylälinja, hyvä häntä, hyvin
kulmautuneet raajat, hieman löysät kyynärpäät, tässä vaiheessa hieman
pohjavillavoittoinen karvapeite, liikkuu hyvällä askeleella, tasapainoisesti edestä ja takaa.
JUN ERI 2

Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Nice outline, nice head & expression, excellent chest, little loose in front, good shoulder,
well musculated hind legs, good tailset, coat is coming nicely, correct movement but needs
some more ring training. JUN EH 1
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Vankka junior, jolla erinom voimakas uroksen pää, suuret kauniit silmät, prima purenta,
hyvä etuosa, rintakehän tulisi olla pitempi ja lanneosan lyhyempi, erinom luusto, ?
pentuturkki, käyttäytym hiem varovainen, saisi liikkua reippaammin ja ryhdikkäämmin. JUN
H
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Mask hane, mkt god typ, kan samlas ngt, msk huvud, fina proportioner, mkt gott uttr, mkt
god hals o fin överlinje, välkroppad, god svansföring, gott vinklad fram o bak, pälsen kan få
mera tungd, mkt goda rörelser med fint stabilitet. NUO EH 4
LA-FON FACETIOUS PAW FIN48278/08, s. 23.7.2008 (Araki Fantastic Freddy of
Capeldewi & La-Fon Furina), kasv. Sirpa Heinonen, om. Noora Marin
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Hyväntyyppinen urospentu, hyvä pää, riittävän suuret silmät, hyvä etuosa, riittävä luusto,
erinom käpälät, rungossa saisi olla enemmän syvyyttä, hieman matala hännänkiinnitys
mutta oikein kannettu häntä, hyvä takaosa, liikkuu sivulta ja takaa riittävän hyvin, edestä
veivaten. PEN 1 KP, ROP-PEN
Outokumpu 19.4.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
8 kk, eritt hyväntyyppinen nuori uros, kaunis pää, erinom silmät, hyvä purenta, hieman
etuasentoiset lavat, hyvä eturinta, käpälät, ikäisekseen erinom runko, hyvä takaosa ja
häntä, kaunis karva, hyvä luonne, sivuaskeleet hyvät, hieman kerivät edestä. PEN 1 KP,
ROP-PENTU
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
10 mån hane av bra model i tark utveckling, maskulint, välskuret huvud, korrekt uttryckt,
utm hals, stark rygg, korrekt svans, välformad front, bröstkorg som behöver utvecklas mer,
behöver får bättre harmoni i sina rörelser, bra päls, lovande, men behöver mer tid. JUN EH
2
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Hyvän kokoinen ja mallinen juniori, kauniit tummat silmät, saksipurenta, kuono-osa saa
vahvistua, ikäsekseen hyvä runko, joka saa vielä täyttyä, hyvä luusto, hieman
alaskiinnittynyt häntä, oikeanlaatuinen karva tulossa, tänään liikkuu lyhyellä askeleella,
tarvitsee kehätottumusta; ei viihdy kehässä tänään. JUN EH 3
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
11 mån, välproportionerad hane, utm storlek, får inte bli längre i nospartiet, saxbett, ok
ögonfärg, ok skalle och öron ansättning, halsen och stark kropp, god överlinje, kunde

önska mer benstomme, litet lös i armbågarna, utm rörelser, ok bak, ännu för lös fram. JUN
EH 1
Oulu Kv 19.7.2009, Tuire Okkola
Hyvänkokoinen, sopusuhtainen 12-kuinen uros, jonka pää voisi olla kokoon nähden
hieman pidempi ja voimakkaampi, riittävä kaula, riittävä rintakehän syvyys, hyvä lanteen
kaari, aavist luisu lantio, hyvä hännän kaari, tasapain kulm edestä ja taka, hyvät tassut,
hyvä turkki ja turkinlaatu ikäisekseen, liikkuu rodunomaisesti, esitetään hyvin. JUN ERI 1,
PU-1, SERT, ROP
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Urosmainen, saisi olla aavistuksen lyhyempi, saisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvät silmät,
purenta ja korvat, tyypillinen pää, rodunomainen ylälinja, liikkuu ahtaasti takaa ja veijaa
edestä, hyvä turkinlaatu. JUN H
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
Very nice male, correct size and body proportions, masculine, correct proportions in head,
good stop, medium size round eye, darkbrown, good earset, correct bite, good neck,
needs to stabilize in topline, good tailset, well angulated behind, needs to fill more in chest,
good bone and typical feet, correct coat texture, moves with drive, a little loose in front,
shows typical tibetan temperament, well presented. JUN ERI 4
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Coming and going is a little narrow, loose the front, sidegait is okey. NUO EH3
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
Werry well build dog firm, werry good head, good eye & expres, correct bite, werry good
forechest & front, exelent body, lovely coat, werry good moving, werry good legs & feet,
good body proportions. NUO ERI2
LA-FON FAITHFUL FELLOW FIN48276/08, s. 23.7.2008 (Araki Fantastic Freddy of
Capeldewi & La-Fon Furina), kasv. Sirpa Heinonen, om. Sari Heinonen
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Mittasuhteiltaan oikea, hieman sirolta vaikuttava urospentu, kaunisilmeinen pää, tummat
silmät, kuono saa vielä täyttyä, saksipurenta, ikäisekseen erinomainen runko, hieman
alhainen hännänkiinnitys, oikeat litteät tassut, hyvä karva tulossa, liikkuu kevyellä, mutta
lyhyellä askelpituudella. Hyvä luonne. JUN EH 4
Laukaa 12.7.2009, Ann White, EI
Good head, good front, good coat, moved well. JUN ERI 2, PU-3, VASERT
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Correct breed type, enough bones, still needs time for final development, special in
forechest and head, scissor bite, long neck, typical topline and tail carriage, enough
developed ribcage for the age, should be strong in hind quarters, promising coat, typical
temperament. JUN EH 2

Elo 2009 Turku 9.8.2009, Anne Sume, EE
Urosmainen, vahvaluustoinen hieman pitkärunkoinen, hyvät mittasuhteet päässä, hyvä
ilme, hyvä purenta, hyvä karva, vahva selkä, hyvä hännän kiinnitys, hyvät etu- ja
takakulmaukset, hyvä turkki, vapaat liikkeet. JUN ERI 2, PU-3, VASERT
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Correct bodyshape, black with a tip of white on the beard, good neck & shoulders, would
prefer more powerful masculine head, very close behind when moves, needs more
forechest for good balance in the front movements. JUN ERI 2
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type, not compact, body is light, head medium size, coat is good. JUN ERI 1,
PU-4, SERT
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
Correct size and body proportions, masculine head, medium sized darkbrown round eye,
correct bite, good topline, high tailset, well angulated behind, correct in front, good bone,
typical feet, nice coat, moves with drive, little loose in front, well presented. JUN ERI 3
LA-FON FIFTY-FIFTY FIN10483/02, s. 15.12.2001 (Falamandus Fait Du Bien & Shabash
Amy), kasv. Sirpa Heinonen, om. Kaija Huber
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Mittasuhteiltaan oikea, kevyt uros, pää saisi olla kauttaaltaan maskuliinisempi ja kuono
vahvempi, hyvä rungon pyöreys, mutta saisi olla syvempi, hyvä hännän kiinnitys, kevyehkö
raajaluusto, liikkuu lyhyellä hieman ponnettomalla askeleella sivusta ja löysin kyynärpäin
edestä, hyvälaatuinen karva, erinomainen luonne. AVO H
LA-FON FORTUNATE FLIP FIN33695/03, s. 23.7.2003 (Falamandus Fait Du Bien &
Shabash Amy), kasv. Sirpa Heinonen, om. Reijonen & Heinonen
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
6 years, medium strong, almost square build, masculine head, correct proportions,
medium size darkbrown round eye, correct bite, good earset, medium long neck, level
topline, good tailset & carriage, well angulated behind, enough in front, correct bone,
typical feet, lovely coat texture, moves correct behind, little wide in front. VAL ERI 2, PU-2
Hämeenlinna Tuulos 24.10.2009, Sergio Capps
Loose front in movement, in coming and going, good bite and teeth. VAL ERI 2, PU-3
FIN, LT MVA LÖVSKÄRS FANTASTISKA FU FIN32913/03, s. Karamain Koppertone Kid
& Dschowo’s Paras), kasv. Paula Forsbacka, om. Petra Hietala
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
6 år, välproportionerad hane tilr substans, kort nosparti, saxbett, bra skalle, utm hals, stark
överlinje, välansatt svans, ok bröstkorg, litet öppna armbågar, bra benstomme och tassar,

bra pälskvalitet men det kunde var mera av den, utm sidorörelser och drive, något trång
fram och bak. VAL ERI 1, PU-2
Mustasaari 15.8.2009, Markku Kipinä
Koon ylärajoilla oleva uros jolla näyttävä ylälinja, hyvä häntä, avoimet tasapain kulm,
eturinta voisi olla täyteläisempi, riitt runko, hyvä raajojen luusto, hyväilmeinen pää, hyvät
mittasuht, vahva kallo, hyvä kuono-osa ja purenta, otsapenger voisi olla korostuneempi,
turkinlaatu ok, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä sivuaskeleella, kapea takaa ja löysä edestä. VAL
ERI 1, PU-1, ROP
LÖVSKÄRS ISAR TSAN-PO FIN19238/06, s. 12.2.2006(Kiranas Goodwill Zan-Po &
Lövskär’s Favo-Rit Fengri), kasv. Paula Forbacka, om. Minna Ammesmäki
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Mature male, strong bones, on the bigger side, needs to body up a bit, strong head,
excellent proportions, very good angulation, strong mature coat, good mover. AVO ERI 1
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Kookkaampi, oikeat mittasuhteet omaava, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, hyvä rungon
syvyys mutta rintakehä saisi olla pyöreämpi, kauniisti liittynyt kaula joka saisi olla pidempi,
hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä, liikkuu hieman ahtaasi takaa, hyvä etuaskel, takapotku
saisi olla pidempi, erinom karvanlaatu, hyvä luonne. AVO ERI 2, PU-4
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Kookas, vahvaluustoinen uros, oik mittasuhteet vahva kallo-osa, samoin kuono, tummat
silmät, oik ylälinja ja hännän asento, runko voisi olla syvempi, riittävästi kulmautunut
edestä, hyvät polvikulmat, liikkuu takaa hyvin, edestä hieman ahtaasti, hyvä karvanlaatu.
AVO ERI 1, PU-3, VASERT, VARACA
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
3 år, utm storlek och balans, utm huvud, passlig uttfyllt nosparti, saxbett, utm ögon, kune
ha litet mer hals, stark överlinje, välansatt hals, något kort bröstkorg, accept bröst fyllnad,
passande stora tassar, god pälskvalitet, presentation kunde vara litet bättre, tillr
stenglängd och drive, ganska bra fram o bak. AVO ERI 1, PU-4
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Hieman hoikassa kunnossa esitetty lanneosaltaan hieman pitkä uros, hyvät pään
mittasuhteet, kauniit tummat silmät, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin
kulmautunut takaa, kaunis ylälinja ja häntä, kapea runko, erinomainen turkinlaatu, liikkuu
hyvin takaa ja edestä, erinomainen peitinkarvan laatu. AVO EH
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Good outline, on the bigger size, good strong head, correct chest, good front legs, nice
shoulder, good musculated hind legs, lovely coat, good texture, moves correctly. AVO ERI
3, PU-4

Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Kookkaan puol urosmainen nuorukainen, jolla kaunis pää ja tummat silmät, suora edestä
ja niukka eturinta, runko kesken kehityksen, hieman pitkä selkä, hyvä matala kinner,
erinom karvanlaatu, voisi liikkua hallitummin. AVO EH 3
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Mask hane, som är ngt på övre sidan, mkt bra huvud, fina proportioner, fint uttryck, kunde
ha ngt mera hals o tillbaks lagt skuldrar, välkroppad, kunde vara ngt mera samlad, mkt bra
svansföring, bra vinklad, utm pälskvalitet, mkt goda rörelser. AVO EH 2
LÖVSKÄRS IZHAN TSAN-PO FIN19237/06 s. 12.2.2006(Kiranas Goodwill Zan-Po &
Lövskär’s Favo-Rit Fengri), kasv. Paula Forbacka, om.
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Mature male of excellent size & substance, typical head & body proportions, very good
coat, very good mover. AVO ERI 2
Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava uros jolla hyväilmeinen pää, kuono voisi olla vahvempi,
kaunis ylälinja, rintakehässä hyvä pyöreys mutta saisi olla syvempi, hyvä hännänkiinnitys
ja kanto, hyvä raajaluusto, hyvä turkinlaatu, liikkuu leveällä ja pitkällä askeleella,
hyvälaatuinen karva. AVO ERI 2
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan sopusuhtainen uros mutta saisi olla selvempi uroksen
sukupuolileima, hyvät pään mittasuhteet, mutta myös pää saisi olla kauttaaltaan
maskuliinisempi, hyvä runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja häntä, hieman
pehmeä karvapeite, liikkuu hyvin. AVO ERI 4
LÖVSKÄRS JAMYANG FIN45222/02, s. 18.7.2007 (Sadi-Ya’s First Choice & Lövskär’s
Favo-Rit Fengri), kasv. Paula Forsbacka, om. Juujärvi
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Very nice male, excellent proportions, excellent head & expression, needs more body
substance, good front, excellent hind angulation, strong mature coat, excellent mover.
NUO ERI 2, PU-3, VASERT
Pello 24.5.2009, Kurt Nilsson, Ruotsi
Bra huvud o uttryck, bra käkparti, utm proportioner, behöver utvecklas I bröstpartiet,
tillräckliga vinklar, utm rörelser från sidan, ngt snålspårig i fram. NUO EH 2
Kokkola KV 4-5.7.2009, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvä koko ja mitt suhteet, selvä sukup leima, hyvä pään muoto, vahva kuono, hyvät
silmät, riittävä kaulan pituus, oik ylälinja, runko voisi olla syvempi ja eturinta täyteläisempi,
riitt kulm raajat, liikkuu tasapainoisesti, hyvä karvanlaatu, niukasti pohjavillaa. NUO ERI 1,
PU-1, SERT, CACIB, ROP

Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
Knappt 2 år, bra storlek och balans, pälsen substansfull, accept, utm över linje, ok
svansansättning, ok bröstkorg, kunde önska litet mer bröstfylla, fina tassar, bra vinklar,
bra päls men kunde vara bättre presentedrad, kunde ha mer drive och steglängd, något
trång bak ok fram. NUO EH 3
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
Oikeankokoinen, mittasuhteet ok, sopivan voimakas, urosmainen pää, keskiruskeat silmät,
hyvä purenta, hyvänmallinen runko, eturintaa saisi olla enemmän, hyvät pitkät takaraajat,
erinomainen karvanlaatu, hyvä musta väri, hyväasentoinen häntä, kapeat takaliikkeet,
muutoin liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. NUO ERI 2, PU-4, VARACA
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Mittasuhteiltaan kaunis tasapainoisesti kulmautunut selvän sukupuolileiman omaava uros,
kauniit pään mittasuhteet, kauniit tummat silmät, hieman lyhyt kaula, sopivasti
kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja hanta, oikealaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin. AVO
ERI 3
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Correct size, nice head & expression, very good chest, correct front with typical paws, well
muscled back legs, nice coat, moves nicely. AVO ERI 1, PU-2, VASERT
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Eritt kaunis koko ja hyvät neliöm ääriviivat, hyvä ryhti, pään pituus hyvä, kokonais pää
voisi olla aavistuksen voimakkaampi, kaunis ylälinja ja häntä, kohtuullinen eturinta, hyvä
rungon muoto, keskivahva luusto, ihanat pitkät takaraajat ja hyvä häntä, liikkeissä voisi olla
enemmän draivia. AVO ERI 1, PU-2, VASERT
Jyväskylä 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
2 years, werry nice balance in body, werry good head & expression, correct bite, werry
good forechest & front, werry good feet, firm body, werry good condition, moves well,
chould go with little more drive, werry good temperament, lovely overall picture. AVO ERI
2
LÖVSKÄRS MERKHRI TSEN-PO FIN11292/09, s. 1.12.2008 (Arkenden N Kiskades
Having A Ball & Lövskär’s Hsi-Hsia), kasv. Paula Forbacka, om.
Oulu KV 18.7.2009, Juha Putkonen
7 kk, hyvänkokoinen, mittasuhteet ok, keskivahva luusto, lupaava urosmainen pää,
keskiruskeat silmät, hyvä pigmentti, hyvä saksipurenta, erinomainen rintakehä
ikäisekseen, oikein kulm raajat, hyväasentoinen häntä, tällä hetkellä vain yksi kives, toinen
seilaa, hyvä karva, kaunis väri, liikkuu hyvin, lupaava kokonaisuus, miellyttävä käytös.
PEK 2

LÖVSKÄRS MU-TIG TSEN-PO FIN11295/09 s. 1.12.2008 (Arkenden N Kiskades Having
A Ball & Lövskär’s Hsi-Hsia), kasv. Paula Forbacka, om Katja Pekkinen
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
7,5 kk, hyvänkokoinen, keskivahva, mittasuhteet ok, vahva, urosmainen pää, keskiruskeat
silmät, hyvä purenta, pigmentti, erinomainen runko ikäisekseen, hyvät korkeat takaraajat,
oikea-asentoinen häntä, hyvä karva, kaunis väri, miellyttävä käytös, liikkuu hyvin, lupaava
kokonaisuus. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Kajaani 9.8.2009, Markku Kipinä
Kooltaan, ?, eritt lupaava pentu, jolla saisi olla viistompi lapa, hieman ulkokiert eturaajat,
hyvä häntä, riittävät takakulmaukset, hyvä runko, vahva hyväilmeinen pää, hyvä purenta,
turkki tuloillaan mukavasti, liikkuu riittävällä sivuaskeleella, hieman löysä edestä, voisi
esiintyä ryhdikkäämmin, hyvä luonne. PEK 2
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
1 år gam, rätt stor hane som ger ett omoget helhetsuttryck, lång mask huvud, bra bett,
stark hals, moderat vinkl fram men borde o hoppeligen kan bli stramare i rygg, välansatt o
buren svans, bra pals o färg, rör sig ostabilt bak, tåar in fram, kunde vara lättare på foten
från sidan. JUN H
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Kraftig skalle men lite för markerade kindben, vackert uttryck, saxbett, för lite underkäke,
bra hals, raka framben men står något franskt, tillräcklig förbröst, kraftig bröstkorg och bra
längd, inte helt rak överlinje, men något mjuk i sin rygg, kunde vara bättre vinklad i sin knä,
rör sig fritt, men kunde haft ett längre steg. JUN EH 4
LÖVSKÄRS MU-TRI TSEN-PO FIN11293/09 s. 1.12.2008 (Arkenden N Kiskades Having
A Ball & Lövskär’s Hsi-Hsia), kasv. Paula Forbacka, om
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, fin balans o storlek, mkt bra huvud, fina proportioner, fint uttryck, god hals,
skuldrar kan lägga sig något tillbaka, välkroppad o samlad, fint svansföring, gott vinklad
mkt god pälskvalitet, goda rörelser, kan bli ngt fri. JUN ERI 2
LÖVSKÄRS NAG PO FIN31616/09, s. 27.4.2009 (Arkeden N Kiskades Havin A Ball &
Dona-Tea’s Champion Pearl), kasv. Paula Forsbacka, om, Elisa & Jarno Nevalainen
Saluki pentu 8.11.2009, Tuula Plathan
6 kk vanha urospentu, joka tässä kehitysvaiheessa aavistuksen matalaraajainen, hyvä
pään pituus, tummat silmät, oikea purenta, hyvä niska ja selkälinja, häntä voisi olla
hivenen korkeammalle kiinnittynyt, mutta kantaa sen kauniisti, löysät kyynärpäät mikä
näkyy epävakaina etuliikkeinä, askelpituus hyvä, hyvä matala kinner, liikkeessä hieman
kinnerahtautta, hyvä turkki tämän ikäiselle ja kauniisti hoidettu, erinomainen
tempperamentti rodulle ja hallittu esiintyminen. PEN 1 KP, VSP-PENTU

MOCOWODO´S AD-AN TO ADAM S57571/2005
Eckerö 26-27.9.2009, Åke Cronander
Bra helhet, aningen långsträkt, mkt bra huvud, uttryck, maskulin, utm hals, bra förbröst,
goda vinklar fram, mkt välkroppad, ngt lång I länden, mkt bra pälskvalitet, rör sig m mkt
god steg längd. VAL ERI 2 PU-4, VASERT, VARACA
C.I.B FIN, SE, EE MVA PINDAROS CAPTAIN COUSTEAU FIN12690/01, s. 24.11.2000
(Sadi-Ya’s Midnight Prank & La-Fon Brilliant Pearl) kasv. & om. Petra Sankelo
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely male 8 y old, very nice in size, type & temperament, exc proportions, typical in
head, not full dentition, lovely topline, correct tail set, very good in body, typical angulation,
sufficient bone, exc coat quality & colour, typical mover, very well presented. VET ERI 1,
PU-2, ROP-VET
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Hyvin säilynyt veter, erinom tyyppiä, kookas, urosmainen, kaunis pää, ilme ja purenta ja
selkälinja, liikkeet edestä ja taka voisi olla paremmat, sivuliikkeet hyvät, hyvä karvanlaatu
ja luonne. VET EH 1
Hyvinkää KR 5.7.2009, Zsuzsanna Petik, HU
9 years, nice type, very nice eyes, could have more chest, nice topline, typical angulation,
nice moving, but crossing in front. VET ERI 1, PU-3, ROP-VET
FIN MVA BALTV-09 EEJV-07 LTJV-07 PINDAROS FAVORITE ONE FIN22523/06, s.
13.3.2006 (Pindaros Devil In Disguise & Sadi-Ya’s Prank’s Shine), kasv Petra Sankelo,
om. Anna Väänänen
Helsinki LKC 3&9 30.5.2009, Annukka Paloheimo
Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet, pää saisi olla astetta voimakkaampi, hyvä takaosa,
erinomaisessa kunnossa oleva karva, liikkuu hyvin, kauniisti esitetty. VAL ERI 2, PU-2
Kotka KV 13.6.2009, Francesco Cochetti, IT
Correct bite, bit narrow in scull, good expression, exc size, good chest, good neck &
topline & tailset, sufficient rear angulation, good coat, bit short movement. VAL ERI 2, PU3, VARACA
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Tyypillinen, kaunis linjainen, hyvin liikkuva uros, erinom koko, sopusuht kauttaaltaan, hyvä
pään muoto, ilme ja purenta, kaunis profiili seistessä, hyvä rakenne, isot hyvät tassut, hyvä
häntä, oikea karvanlaatu ja hyvä väritys, liikkuu rodunomaisesti. VAL ERI 1, PU-1, CACIB,
VSP
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
3 years old black & white, almost square build, correct size, masculine head, middle strong
muzzle, correct bite, darkbrown round eyes, good earset, medium length of neck, level

topline, correct tailset & carriage, just enough angulated behind, also in front, I´d like see
him in harder show condition, correct bone & feet, nice coat texture, moves needs more
drive behind, a little loose in front, well presented. VAL ERI
FIN, EE MVA EEV-08 PINDAROS FORD FAIRLANE FIN22524/06, s. 13.3.2006
(Pindaros Devil In Disguise & Sadi-Ya’s Prank’s Shine), kasv Petra Sankelo, om. Eva
Piirainen
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Komea maskuliininen uros, hyvä pää, silmät voisivat olla suuremmat, erinom rintakehä,
hyvät pitkät takaraajat, hyvä turkki, liikkuu sujuvasti, mutta hieman kap edestä että takaa.
VAL ERI 2
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Erit hyväntyyppinen uros, hyvä pää, seistessä kaunis ylälinja, hyvä kaula, luusto ja runko,
hännänkiinnitys saisi olla parempi, hyvä takaosa, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja veivaten
edestä, riittävällä askelpituudella sivusta, saisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä. VAL
ERI 2, PU-3
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kaunis uros, erittäin hyvä pää, kaunis kaula, erinomainen runko, ylälinja ja raajat, hyvä
hännänkiinnitys, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. VAL ERI 1, PU-1,
CACIB, VSP
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Lovely male, very beautiful in type & size, exc proportions, typical head, nice eye &
expression, lovely neck, correct topline & tail set, very sturdy in body, correct angulation
front & rear, typical big round feet, exc coat quality, shows a plenty of daylight, free & easy
mover, very well presented. VAL ERI 1, PU-1, VSP
Karjaa 12.7.2009, Branislav Rajic, SI
3 years old dog, exc size, balance, very good coat, attractive colour, exc head, good neck
& front, strong bones, capacions ribcage, exc topline, angulation, correct muscles & feet,
extremely good coat texture and brilliant presentation, sound in movement. VAL ERI 1,
PU-1, VSP
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Correct breedtype, size and body proportions, strong bones, typical head and expression,
correct bite, excellent topline and tail carriage, very well angulated in front and behind, bit
too close in hocks, typical coattexture and temperament. VAL ERI 2, PU-2 VARACA
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type and size, head is excellent, correct topline, body is not strong, hindquarters
not enough parallel and not wide position, good coat. VAL ERI 3

Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
3 years, medium size, strong male, masculine head, strong muzzle, medium sized round,
darkbrown eyes, scissor bite, medium length of neck, I´d like to see harder more level
topline, good tailset, well an behind, needs more angulations in front, correct chest, good
bone, typical feet, lovely coat texture, needs more drive behind, little loose in front, like to
see harder topline during movement. VAL ERI
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ o balans, utm huvud, fina proportioner, mkt gott uttryck, mkt god hals, god
överlinje, välkroppad o samlad, kunde ha ngt bättre svansansättning, bra vinklad fram o
bak, mkt god pälskvalitet, rörelse kunde vara ngt mera fri och ha mera stabilitet. VAL ERI 4
FI MVA PINDAROS GONE WITH WIN FIN55424/06, s. 18.10.2006 (Falamandus Issu De
Lion & Pindaros Eternal Magic), kasv. Petra Sankelo, om. Jaana Myötyri-Ulmanen & Petra
Sankelo
Karjaa 12.7.2009, Branislav Rajic, SI
2,5 years old dog, exc size, good proportions, well balanced, strong structure, very rich
coat, nice colour, well muscled and angulated, exc head, neck & front, strong bones, good
topline & ribcage, very sound movement. AVO ERI 1, PU-2, SERT, FI MVA
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
Medium size, square built, middle strong male, masculine head, medium sized dark brown
round eyes, correct bite, good ear, medium long neck, strong topline, good tailset, well
angulated behind, needs more angulations in front, just enough depth of chest, bone ok,
good feet, I´d like to see harder coat texture, needs more drive behind and more parallel,
front a little loose. VAL ERI
PINDAROS HOT HEADLINE FIN39600/08, s. 3.7.2008 (Falamandus J’Ara-Ki Khaki &
Pindaros Eternal Magic), kasv. Petra Sankelo, om. Minttu Merivirta
Salo 6-7.6.2009, Tarmo Viirtelä
Koko hieman kookas. Voimakas pää, hyvä purenta, vaaleahkot silmät, näyttävä kaula,
hyvä etuosa, vankka runko, hyvä häntä ja reilusti takakulmia, kaunis karva, vetävä
sivuaskel, hieman ahdas takaa, itsepäinen käytös. JUN ERI 2, PU-3
PINDAROS I´M IN THE MOOD FIN33046/09, s. 24.4.2009 (Falamandus Flic-Flac &
Pindaros Fantastic Me) kasv. Petra Sankelo, om. Niina Norima
Helsinki UMT pentu 15.11.2009, Harri Lehkonen
Kookas nuori uros, hyvä muotoinen pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis
ylälinja, hyvä asentoinen hanta, oikeanlaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, terveet
liikkeet. PEN 1 KP, VSP-PENTU

Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
7 mån, mkt bra huvud, hårlösa ringar runt ögonen stör lite av uttrycket, korrekta prop,
välplacerad svans med tillräcklig, luftig båge, låga fina hasar, stora fina tassar, lovande
päls, rör sig mkt väl för sin unga åldern. PEK 1 KP, ROP-PENTU
IT MVA QANDA LHI´S CHAGPO-RI FIN61125/08, s. 14.3.2007 (Dalghani’s Ma Ni Kar Lo
& Abrakadabradarkqueen) kasv. Lisa Del Monte, om. Susanna Rusanen
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Tyypillinen urosmainen, sopivan kokoinen, hyvä luonteinen, hyvä pää ja ilme, oikea
purenta ja hyvä asentoiset korvat, eturintaa tulisi olla paremmin, hyvät eturaajat, hyvä
takaosa ja hyvät takaliikkeet, hyvä häntä, karvapeite ei parhaassa kunnossa. AVO EH 1
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Neliöm ääriviivoiltaan kaunis uros, oikea pään pituus ja hyvä purenta, ilme voisi olla
urosmaisempi, ihana ylälinja ja häntä, kaksivuotias uros jonka rungon täytyy vielä kehittyä
ja rintakehän syventyä, hyvä lantio ja häntä, lupaava kaksinkert karvapeite tulossa,
liikkeissä voisi olla enemm joustoa. VAL ERI 1, PU-3
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
2 years old, excellent type, excellent compact body, very elegant neck, topline and
angulations, would wish a bit more substance, elegant mover, nice temperament. VAL ERI
2, PU-4
QITSUKAN BLACKIE FIN61927/08, s. 26.11.2008 (Araki Fantastic Freddy of Capeldewi
& Falamandus Golly Gosh) kasv. Katri Touhonen, om.
Mikkeli KV 25-26.7.2009, Irina Poletaeva
Good type, far too big, correct bones, very well developed ribcage for the age, broad skull,
scissor bite, correct topline, should have better tail carriage, promising coattexture, lovely
temperament. PEN 1
Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava hieman kookas urospentu, kaunisilmeinen pää, suuri kirsu,
hyvät silmät, ikäisekseen eritt vahva runko, liikkuu hyvällä pitkällä sivuaskeleella, erinom
luonne. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Vantaa 5.9.2009, George Kostopoulos, GR
Masculine, rather big for his age, squeer proportions, balanced head, good bones, angels,
topline, tailset and coat, needs to settle in movement and be trained to move for showing.
JUN EH 1
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
1 år gammal kraftfull mask hane, saknar lite finesr, mask välutfyllt huvud, moderat hals o
frambens vinkling, mkt välutv kropp, nu lite bakhög, välansatt svans, pälsen behöver
betydligt bättre vård, föredrar bättre vinkling I knä, rör sig ok. JUN H

SADI-YA´S GO-AHEAD PRANK FIN56595/07, s. 21.10.2007 (Sadi-Ya’s Modnight Prank
& Sadi-Ya’s Evergreen Magic), kasv. Pirjo Carlson & Minna Granskog, om.
Pietarsaari 5.7.2009, Gunnar Nymann, DK
21 mån, kraftig hane, ok balans, mycket starkt huvud, saxbett, väldigt fin skalle, ok hals,
stark överlinje, svansansättning ok, bra bröstkorg, kunde ha litet mer bröstfyllnad och djup,
ok benstomme och tassar, bra pälskvalitet, men full av knutar, något trång bak, accept
fram. NUO T
C.I.B POHJ, FIN, DK, SE, LV, NO, EE, LT, BY MVA BALTV-03 LTV-09 SADI-YA´S
MAGIC SURPRISE FIN40007/96, s. 31.8.1996 (Atisha’s Magic Midnight Sun & Sadi-Ya’s
Just Like Stars), kasv. Pirjo Carlson & Minna Granskog, om. Heidi & Lea Kärkkäinen
Aptus 23.5.2009, Michael Leonard, IE
In wonderful condition for age, credit to owner, correct height of legs & length of legs,
strong powerful movement in hind action, coat of excellent quality & texture, to be critical,
I´d like stronger neck for better balance, showing age on the teeth. VET ERI 1, PU-2, VSPVET
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Nice male, very sturdy in body, sufficient neck, correct topline & tail set, sufficient bone &
substance, nice head profile, muzzle can be a bit stronger, not full dentition, lovely eye &
pigmentation, sufficient forechest, typical angulation front & rear, good coat quality &
structure, correct on the move, presented to perfection. VET ERI 2
Hämeenlinna 27-28.6.2009, Tapio Eerola
Pian 13-vuotias, erinomainen tyyppi, upea kunto ikäisekseen, hyvä pää, runko ja
kulmaukset, kaunis häntä, vetävät liikkeet. VET ERI 1, PU-2, ROP-VET
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
13 yrs old gentleman shown in tiptop condition, masculine head, correct proportions, dark
eye, correct tailset & carriage, well angulated, good bone & feet, coat a bit dry and a bit
open, needs to stabilize in hind quarters during movement, a little loose in front, well
presented, lovely temperament. VET EH 3
Turku KV 28-29.11.2009, Annika Ulltveit-Moe, SE
13,5 år i mkt bra kondition, maskulint huvud, kunde haft lite bättre underkäke, stark rygg,
utm svansbåge, välmusklad lår, önskas bättre vinklad fram, mkt bra päls för sin höga
ålder, rör sig flexibelt, mkt väl bibehållen. VET ERI, PU-4
FI MVA SHABASH MOSES FIN12355/07, s. 15.12.2006 (Kham-Bu Greentara Lamleh v
Nama-Schu & Shabash Lucy), kasv. Kati Nortaja, om. Leila Salonen-Purtanen
Lappeenranta 11-13.4.2009, Eeva Resko
Erinom rotutyyppi, vankka, erinom mittasuhteet omaava uros, kaunis rodunom ylälinja,
erinom pää ja ilme, erinom runko, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät ja kinner matalampi,

hyvin kulm edestä ja takaa, liikkuu hyvin kauttaaltaan, hyvin hoidettu turkki. AVO ERI 1,
PU-2, SERT, FIN MVA, VARACA
Lahti KV 26.4.2009, Paavo Mattila
Kookas kaunis uros, kaunis pää & ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja häntä,
takakulm voisi ola ernmmän, kaunis karva, liikkuu hyvin, hyvä luonne, liikkuessaan voisi
olla ryhdikkäämpi. VAL ERI 3
Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Erinom mittasuht omaava, hieman pitkärunkoiselta vaikuttava valiouros, kaunisilmeinen
pää, rintakehä voisi olla syvempi, hyvä raajaluusto, hyvä pitkä sääri, liikkuu hieman
ahtaasti takaa, löysin kyynerpäin edestä, pitkät reippaat sivuliikkeet, hyvä karvanlaatu.
VAL ERI 2
Heinola 23.8.3009, Paolo Dondina
Broad head, lovely large nose, darker eyes, correct front standing, good depth of chest,
good heavy coat, in very good show condition, correct set of tail, good hindangulation,
moves well. VAL ERI 1, PU-3
Tervakoski 29.8.2009, Evgeny Kuplyauskas
Very good type & size, strong body & bone, head very good, croup not wide, very good
coat. VAL ERI 1, PU-1, CACIB, VSP
Porvoo 13.9.2009, Rita Reyniers, BE
2 years, excellent type, rather big in size, masculine head, good expression, correct bite,
nice forechest, excellent brisket, could have bit better rear angulations, good tailset, typical
coat, in movement slightly close hocks. VAL ERI 1, PU-2
Tuusula 20.9.2009, Rob Douma
2 years, very lovely male, correct size, almost square build, lovely head, correct stop,
really large round eyes, darkbrown, strong muzzle, good topline, excellent tailset &
carriage, well angulated behind, very good in front, good bone, typical feet, moves with
drive, very well presented. VAL ERI 1, PU-1, VSP
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Mask hane, mkt tilltal typ, ngt längre än han är hög, kraft mask huvud, mkt bra hake, norm
hals, armbåg borde lägga tätare vid kroppen, acct rygglinje, balans bakbensvinkel, rör sig
trångt bak, ostab o tåtrång fram, mycket bättre från sidan. VAL EH 4
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Härligt uttryck, saxbett, lite för markerade kindben, kunde ha längre hals, bra förbröst, inte
helt raka framben men star franskt, kraftig bröstkorg, bra rygglinje, kunde vara bättre
vinklad I sin knä och has för att få ett längre steg, bra pälsstruktur. VAL ERI

FIN MVA SHABASH SHIMON FIN35191/98, s. 8.8.1998 (Falamandus Double-Noeud &
Shabash Jane) kasv. & om. Kati Nortaja
Kouvola 22.8.2009, Marja Kosonen
Hammastodistus. Erinom kunnossa esitetty veteraani, liikkuu eritt rotutyyppisesti, erinom
karvanlaatu, kauniit tummat silmät, hyvä kallo, hyvä rungon syvyys, hyvä pitkä sääri, hyvin
kiinnittynyt ja kannettu häntä, runko voisi olla kauttaaltaan voimakkaampi, ihana vanhus!
VET ERI 1, PU-4, ROP-VET
Heinola 23.8.2009, Paolo Dondina
Nice head and expression, dark eyes, good settled teeth, enough depth of chest, correct
set of tail, good texture of coat, rather close in front & behind when he moves. VET ERI 2
FI, SE MVA TIBICINAN EMPEREUR BUTTE FIN52183/06, s. 1.11.2006 (Pam-Zamirin
Mister Pirate & Bantam Shepherd’s Lionelle), kasv. Susanna Rusanen, om. Laura
Tiuraniemi
Outokumpu 19.4.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Eritt hyvä tyyppi ja koko, hyvät liikkeet, erinom takapotku, kaunis pää, hyvät silmät ja
korvat, hyvä purenta, hieman etuasentoiset lavat, muuten hyvät kulmaukset, hyvä eturinta,
erinom runko ja häntä, kaunis karva, miellyttävä luonne. AVO ERI 1, PU-1, SERT, FI MVA,
ROP
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Typical male, excellent head, needs a bit more body, excellent proportions, good front,
excellent hind angulations, very good mover. VAL ERI
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Bra huvud med bra ögon, öron, kunde ha bättre nosparti, bra hals o skuldra, alltför grund
bröst korg gör att armbågarna inte fäster o frambens rörelserna blir lösa, välvinklat bakben
rör sig vägvinnande. VAL EH 1
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Urosmainen, sopivankok, hyvin kaunis täytel pää, jossa suuret tummat silmät ja oikea
uroksen ilme, hyvä ylälinja, häntä voisi olla korkeamm kiinnittynyt, sopiva luusto, litteät
tassut, oikeanlaat karvapeite tuloillaan, voisi liikkua joustavammin, takaliikkeet ahtaat. VAL
ERI 2, PU-4
Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, balans o storlek, välformat huvud, fina proportioner, mkt got uttryck, mkt god hals,
fint överlinje, mkt god svansföring, välkroppad o samlat, got vinklar fram o bak, god
pälskvalitet, kunde vara mera tungd, mkt got rörelse. VAL ERI 3

FI MVA TIBICINAN EMPEROUR RESOLU FIN53185/06 s. 1.11.2006 (Pam-Zamirin
Mister Pirate & Bantam Shepherd’s Lionelle), kasv. Susanna Rusanen, om. Minna
Mynttinen
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Maskuliininen, vanttera, hyvän tyyppinen uros, hyvä purenta ja pää, hieman etuasentoiset
lavat, vahva hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, sopusuhtaisesti kulmautunut takaosa,
hyvin hoidettu karvapeite, liikkeessä voisi olla hieman kootumpi ja tiiviimpi, hyvin esitetty.
AVO ERI 2
Rauma 23-24.5.2009, Rony Doedjins, NL
Exc male, very sturdy in body & bone, very typical in proportion & head & typ skull & eye,
very good pigmentation, typical topline & tail set, exc body, sufficient forechest, typical
angulation, nice big round feet, exc coat quality & colour, free & easy mover, nice
temperament & presentative, nice representative of breed. AVO ERI 1, PU-3, SERT, FIN
MVA
TIBICINAN FACON DE VOIR FIN23942/08, s. 17.3.2008 (Pam-Zamirin Mister Pirate &
Pam-Zamirin Neige Eternelle) kasv. Susanna Rusanen, om. Sari & Jukka Kuikka
Koillis-Sawo Show 22.2.2009, Päivi Eerola
Lanneosaltaan hieman pitkä, tasapainoisesti rakentunut uros, jolla kaunis pää,
erinomainen ylälinja, pitkät takaraajat, tarpeeksi runkoa, hyvä karvanlaatu, reipas ja ?
esiintyminen. JUN ERI 1, PU-3
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Erinom tyyppinen mittasuhteiltaan mallikas maskuliininen uros, eritt lupaava pää, erinom
rintakehä & runko, hyvät käpälät, riittävän pitkät takaraajat, liikkeessä vielä pentumaisuutta
& löysyyttä mutta asettuessaan hyvä mitta ja ryhti, eritt hyvä karvapeite, lupaava. JUN ERI
1, PU-4, VASERT
Outokumpu 19.4.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Eritt hyvän tyyppinen vuoden ikäinen, hyvä pää, silmät, pigmentti silmänympärillä voisi olla
parempi, hyvä purenta, hyvät korvat, hyvä etuosa, eturinta, erinom runko ikäisekseen,
hyvä häntä, takaosa, kaula? mutta saisi olla jäntevämpi, hieman pentumainen karvanlaatu,
osa turkista oikeanlainen, vilkas ja iloinen, liikkuu hyvin. JUN EH 2
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Big, quite heavy male, excellent proportions, strong head, excellent angulation, already
very mature coat, excellent mover. JUN ERI 3
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
14 mån hane av rätt model, härligt huvud och uttryckt, utm hals med snygg övergång till
korrekt rygglinje av bra längd, flatt svans som stör helheten, välformad front, bröstkor, utm
vinklar och rörelser, bra päls, en bra helhet, mkt lovande i alla delar. JUN ERI 1, PU-2,
SERT

Jämsä 21.5.2009, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava hyväntyyppinen uros, kaunis ylälinja, hyväilmeinen pää,
ikäisekseen erinomainen vahva runko, hyvä hännänkiinnitys ja kanto, hyvä raajaluusto,
liikkuu pitkällä ja pontevalla askeleella, hieman pehmeä karvanlaatu vielä. JUN ERI 2, PU4, VASERT
Tuuri 6-7.6.2009, Marja Kosonen
Hyväntyyppinen oikeat mittasuhteet omaava jun uros jolla hyväilmeinen pää, hyvä
purenta, vielä hieman puutteellinen silmäluomipigmentti, hyvä kaula joka kiinnittyy
kauniisti, hyvä selkälinja, hyvä hännänkiinnitys, hyvä raajaluusto, tasapainoisesti
kulmautunut, liikkuu reippaalla mutta hieman lyhyellä askelpituudella, hyvä luonne. JUN
ERI 3
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Bra huvud med bra ögon o öron, kunde ha en bredare nosparti, bra hals, skuldra och
kropp, vilken är tillräcklig för sin ålder, bra ben o vinklar, vrider ut höger framtass,
vägvinnande rörelser. JUN ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Oulu KV 18.7.2009, Juha Putkonen
Kookkaanpuoleinen, kaunislinjainen, sopiva luusto, vahva urosmainen pää, keskiruskeat
silmät, hyvä purenta, hyvänmallinen runko, hyvät pitkät takaraajat, riittävästi eturintaa,
erinomainen karvanlaatu, kaunis väri, hieman epävakaat etuliikkeet, hyvä askelpituus
sivulta, miellyttävä käytös. NUO ERI 1, PU-1, SERT, CACIB, VSP
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Kauniissa näyttelykunnossa esitetty näyttävä vahvarunkoinen uros, joka voisi olla
lanneosaltaan hieman lyhyempi, kaunisilmeinen pää, hyvä pigmentti, kaunis ylälinja, hyvä
häntä, sopivasti kulmautuneet raajat, ikäisekseen erittäin hyvä karvapeitteen laatu, liikkuu
erittäin hyvin. JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Hyvin urosmainen, hyvä luonteinen, kaunis karvainen, oikean muot pää, vahva purenta,
tummat silmät, hyvä kaulalinja, hyvä selkä, saisi olla aavistuksen lyhyempi selkälinja,
takaliikkeet eivät ole vahvat ja eivät hyvät. NUO H
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Sopivan kokoinen, mittasuht neliömäinen uros, oieka ilme rodulle, kaunis ylälinja ja häntä,
eturinta vielä niukka, riittävä rungon syvyys tähän luokkaan, liikkuu ja esiintyy hallitusti,
kaunis karvapeite. JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP
Tampere 20.9.2009, Dagmar Klein
Excellent type, excellent head expression, correct bite, stop and eyes, excellent elegant
neck, topline and angulations, correct moves, very well presented. NUO ERI 1, PU-1,
SERT, VSP

Seinäjoki KV 24-25.10.2009, Svein Helgesen, NO
Utm typ, mkt god balans, fint storlek, välformat huvud, fina proportioner, samlar ännu ngt
pigment runt ett ögat, god hals, god överlinje, skuldra kan lägga ngt tillbaka, välkroppad o
samlad, mkt god svansföring, normalt vinklad, utm pälskvalitet, mkt god rörelse, kan bli ngt
fri. NUO ERI 2, PU-3, VASERT
Jyväskylä KV 21-22.11.2009, Will Schrander, NL
20 months, werry good body proportions, werry good head, werry good eye & excellent
expression, werry good forechest & good frong, excellent body & lovely coat, werry good
moving with good drive, werry nice neck & shoulder, lovely temperament. NUO ERI 1, PU3, VASERT
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
20 mån gammal snygg hane, utm typ o helhet, mkt mask o tilltalande huvud, välansatt
hals, balans, vinkling fram o bak, någon tendens att skjuta rygg, svansen aningen lågt
ansatt, välvinkl bak, rör sig mkt bra från sida, ok annan, vacker päls och färg. NUO ERI 1,
PU-3, VASERT, VARACA
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Mycket bra skalle, lagom stop, passande uttryck, saxbett, kunde ha mer underkäke, bra
förbröst, mycket bra bröstkorg, raka framben, välvinklad bakställ, bra muskulatur, mycket
bra pälsstruktur, rör sig fritt och typiskt och bra sett både bakifrån och framifrån. NUO ERI
1, VASERT
BY MVA LTJV-09 BYV-09 TIBICINAN FUREUR DE VIVRE FIN23941/08. s..3.2008
(Pam-Zamirin Mister Pirate & Pam-Zamirin Neige Eternelle) kasv. Susanna Rusanen, om.
Katja Koutonen
Pello 24.5.2009, Kurt Nilsson, Ruotsi
För åldern bra huvud o uttryck, utm hals o proportioner, för åldern tillräckligt bröstparti,
goda vinklar, bra tassar, rör sig slarvigt fram, till? bak. JUN EH 1
Rovaniemi KV 20-21.6.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erinom tyyppi ja koko, kaunis pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä purenta, erinom
kulmaukset, tyylikäs ylälinja, hyvä rintakehä, vahva selkä, hyvä häntä, hyvät liikkeet,
kaunis karva, hyvä luonne. JUN ERI 1, PU-1, SERT, VSP
Kemi 11-12.7.2009, Lars Adeheimer, SE
Bra huvud o ögon, öron, bett, bra hals o skuldra samt kropp, kunde ha ngt längre överarm,
bra ben, fötter och vinklar, rör sig parallel och vägvinnande. NUO ERI 1, PU-2, VASERT
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Hieman kookkaampi vahvarakenteinen mittasuhteiltaan oikea uros, hyvä vahva pää jossa
oikeat mittasuhteet, silmät voisivat olla tummemmat, hieman niukasti kulmautunut edestä,
sopivasti takaa, hyvä matala kinner, hyvä vahva runko, seistessä ylälinja hieman pyöristyy
mutta liikkeessä ylälinja erittäin hyvä, liikkuu tasapainoisesti. NUO ERI 1, PU-4

Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Nicely balanced dog, on the bigger size, lovely head & expression, nice chest, solid front,
good shoulder, nice back, strong backlegs, correct tailset, slightly overangulated at the
back but quality dog. NUO ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Kookas, jalkava uros, jolla oikea ilme, kaunis niskalinja, erinom häntä, tässä
kehitysvaiheessa kookas uros, vaikuttaa vielä kapealta ja ilmavalta, hyvä raajojen luusto,
hyvät takakulm, laadultaan erinom turkki tulollaan, voisi olla kokon numeroa pienempi ja
kompaktimpi, riittävä ulottuvuus liikkeessä mutta edestä kapeahko. NUO H
TIBICINAN GLITTER UNIQUE FIN36895/08, s. 30.5.2008 (Falamandus J’Ara-Ki Khaki &
Bantam Shepherd’s Lionelle), kasv Susanna Rusanen, om. Tanja Pehkonen & Susanna
Rusanen
Outokumpu 19.4.2009, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
10 kk, eritt kaunis ja näyttävä, muuten hyvä pigmentti, vasen silmän ymp voisi olla
parempi, hyvä purenta, hyvät lavat, eritt hyvin kulmautunut, riittävä eturinta, hyvä runko,
hyvä häntä, kauniit liikkeet, eritt lupaava karva, esiintyy mallikelpoisesti. JUN ERI 1, PU-2,
VASERT
Tohmajärvi 3.5.2009, Soile Bister
Kaunislinjainen, riittävän vahva nuori uros, jolla hyvin lupaava pää, toivoisin paremman
silmäpigmentin toiseen silmään, hyvät leuat, hieman löysät kyynärpäät, toivoisin pidemmät
takaraajat, hyvät litteät etukäpälät, hyvä häntä, karva voisi olla karheampaa, liikkuu varsin
hyvin, erinom luonne, saa vielä miehistyä. JUN EH 1
Varkaus 16-17.5.2009, Ove Germundsson, SE
11 mån hane i stark utveckling av bra model, behöver får lite mer av allt, välskuret huvud,
bra öron, ögon, saknar pigment runt ett öga, utm hals, rygg, svans, ännu ngt grund och
outvecklad bröstkorg, bra ben och tassar, rätt päls, men behöver mer tid. JUN EH 3
Oulu KV 18.7.2010, Juha Putkonen
11 kk, kaunislinjainen, hyvänkokoinen, keskivahva, mittasuhteet ok, hyvä kallo, kuono,
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hyvin kehittynyt runko ikäisekseen, eturinnan tulee
täyttyä, hyvät pitkät takaraajat, hyvä nuoren koiran karva, kaunis väri, miellyttävä käytös,
kapeat takaliikkeet, hieman epävakaat edestä. JUN ERI 2, PU-3
Iisalmi KV 1-2.8.2009, Elina Tan-Hietalahti
Hyvät mittasuht, urosmainen, miellyttävä pää, ilme ja korvat, hyvä purenta, hieman suora
edestä, hyvä selkälinja, hyvät suuret käpälät, liikkuu hieman ahtaasti taka ja askel turhan
lyhyt, hyvä karvanlaatu, erinom väritys, hyvä luonne. JUN EH 1
Kajaani 9.8.2009, Tuula Plathan
Neliöm, sopivankokoinen, kauniit ääriviivat, pää saa vielä kehittyä ja rintakehän?? täyttyä,
runko kesken kehityksen, kaunis ylälinja ja häntä, hyvät pitkät takaraajat, erinom
turkinlaatu, voisi liikkua vakaammin, kauniit raamit rodulle. JUN EH 2

Joensuu KV 16.8.2009, Kirsti Louhi
Rungon mittasuhteiltaan neliömäinen nuori mies, hieman kevyt luustoinen, hyvät pään
mittasuhteet, oikea purenta, hyvä kaula & ylälinja, hyvin asettunut hanta, saisi olla
kulmautunut paremmin edestä, liikkuu taka kinnerahtaasti ja edestä hieman vallattomasti,
rungon tulee vielä täyttyä, turhan pehmeä turkinlaatu. JUN EH 1
TIBICINAN HULANAPO FIN12789/09, s. 22.12.2008 (Dalghani’s Mang Ga La Tashi &
Tibicinan Emotif Amour), kasv. Susanna Rusanen, om. Katja Koutonen
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Mittasuhteiltaan kaunis uros joka ei saisi enää kasvaa, hyvä luuston vahvuus, hyvä vahva
pää jossa oikeat mittasuhteet, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä
matala kinner, hyvä häntä, ikään kuuluva karvapeite, liikkuu hyvin. PEK 1 KP, ROPPENTU
Liminka 8.8.2009, Celine Bottusi-Jocquel, FR
Nice outline, on the bigger size, lovely head & expression, nice chest, strong bones, good
angulations, typical back, lovely coat, lovely free movement. PEK 1 KP, ROP-PENTU
Kajaani 9.8.2009, Markku Kipinä
Tänään hieman ilmana kuvan antava, kaunislinjainen pentu, jolla tasapainoiset
kulmaukset, mutta etuas lapa, hyvä eturinta, mutta rintakehän tulee vahvistua, kallo saa
vahvistua, hyvä purenta, vaaleat silmät, turkki tuloillaan mukavasti, liikkuu hyvällä
sivuaskeleella, löysä edestä, hieman ahdas taka, kiva luonne. PEN 1
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
11 mån gam högställd o luftig hane, mask huvud, med välmark hake, lång hals, rak
överarm, saknar väldigt mkt bröstdjup, stram rygg, välans svans, välvink bak, låga haser,
rör sig kohasigt bak, tå trångt framme, ok från sidan, rastyp tassar. JUN H
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Stor hane som kunde vara lite kortare I sin rygg, bra skalle, kunde ha mer underkäke,
saxbett, vackra ögon, något tung over sin skuldra, bra förbröst, star något franskt,
tillräckligt lång bröstkorg, bra ansatt svans, bra vinkling I knä och has, men kunde vara
något lägre I sin has, bra pälsstruktur. JUN EH
TINTAVON VALDIRIO S17510/2009
Helsinki V-09 12.12.2009, Espen Engh, NO
Rätt stor mask hane med trevliga prop o siluett, mkt snygg huvud o uttr, välans hals,
måste djupna I sin kropp, bra ansatt svans, rastypiska tassar, kommer tillrätt I rörelse från
sidan fast är rejält lös framme, päls I typiskt unghundsstadium. JUN EH 4
Helsinki PMV-09 13.12.2009, Svend Lövenkjaer, DK
Stor hane, kraftig huvud, lite för markerade kindben, vackert uttryck, bra längd I näspartiet,
lagom lång hals, bra förbrös, mycket kraftiga framben, inte rak överlinje men faller bakom

skuldra, kraftig bröstkorg och bra längd, bra kors, kunde vara bättre vinklad I knä och has
för att få ett längre steg, bra pälsstruktur, härlig temperament. JUN H
YAMDOK MIGHTY PROMISE FIN14402/07, s. 31.12.2006 (Fabulous Teddy’s Challenger
Cliff & Yamdok Roswitha), kasv. Anneli & Pekka Hämäläinen, om.
Tampere KV 14-15.3.2009, Juha Kares
Erinom mallinen, maskuliininen, hieman kookas nuori uros, erinom vahva pää jossa oikea
pituus ja volyymi, hyvä etuosa, hyvä runko, riittävästi kulmautuneet takaraajat, harmoninen
liikkuja, karvapeite tarvitsee aikaa ja saisi laadultaan olla parempi ja suorempi. AVO ERI 1
LT JMVA BALTJV-08 ZAZARAN KOSMOS FIN35814/07, s. 13.6.2007 (Chambanya
Dzay-Po Lamleh & Zazaran Iceangel), kasv. Riitta Kokkonen-Mäkipää, om. Elina Partanen
Vaasa 25-26.4.2009, Primoz Peer, SI
Handsome male, very nice head & expression, typical proportions, needs to body up a bit,
a bit upright shoulder, excellent hind angulation, very good coat & movement. NUO ERI 3
Pello 24.5.2009, Kurt Nilsson, Ruotsi
Utm huvud med härlig nosparti, utm proportioner, tillräckligt nosparti, goda vinklar med bra
has, bra tassar, utm rörelser. NUO ERI 1, PU-1, SERT, ROP
Ruukki 25.7.2009, Pirjo Aaltonen
Mittasuhteiltaan kaunis selvän sukupuolileiman omaava hyvinrakentunut uros, kaunis
vahva pää jossa hyvät mittasuhteet, yksi yläetuhammas näyttää irronneen hiljattain, hyvä
luusto, hyvä ylälinja ja häntä, oikein kulmatuneet raajat, liikkuu hyvin. AVO ERI 2, PU-3
ZAZARAN LE FIN DU FIN FIN13327/09, s. 4.1.2009 (Ciqala Rilee Winner Takes All &
Apchi Luna Zazaran Kuo Yarlung Namtso), kasv. Riitta Kokkonen-Mäkipää, om.
Parainen RN 20.9.2009, Marja Kosonen
Hyvänkokoinen, tällä hetkellä hieman pitkältä vaikuttava, hyvänmalliset hieman vaaleat
silmät, suuri tumma kirsu, kaunis ylälinja, rintakehä saa vielä kehittyä, sopiva raajaluusto,
riittävästi kulmautunut, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu löysästi edestä ja sivuliike saisi olla
pidempi, hyvä luonne, oikeanlaatuinen karva tulossa, hyvä luonne. PEK 1

