TIIBETINTERRIERI NARTTUJEN ARVOSTELUT 2008

ADOFAU DOR-JEE FI11461/05 i Silveridge Harlequin Quill e Dalghani´s Mon Pa Zu Adofau kasv. Kirsi Wikström
Kouvola 16.8.2008, Zvi Kupferberg
Correct size, feminine head, good topline, correct chest, correct front & angulation, excellent coat, good
movement. AVO ERI 1, PN-2, SERT
Heinola 17.8.2008, Tuula-Maija Tammelin
Pienehkö, kevytluustoinen narttu, hyvät mittasuhteet, erinom sivukuva, mutta kauttaaltaan hieman kapea,
hyvä turkinlaatu ja määrä, liikkuu oikein reippaasti hyvällä askeleella. AVO H
Porvoo 13.9.2008, Espen Engh, NO
Elegant bitch, exc proportions and nice outline, but needs some more substance allover, very pleasing head
proportions but needs a stronger muzzle, elegant neck, moderate but balanced angulations both ends, would
like more bone & forechest, attractive topline & tail making a nice silhouette, moves quite well from all angles.
AVO EH 2
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
4 years, very good in type, is a bit fine in bone and substance, I like her expression, good ear set, she is a bit
short on muzzle, very nice level topline, short back, very nice coat texture, correct on the move. AVO EH 4
ADOFAU EXCLUSIVE ELEYA FIN29957/06 i Adofau Chem Chem e Fona of Sjo-Who-Sji-Bib kasv. Kirsi Wikström
Kemi 7.6.2008, Gunnar Nymann, DK
2 years, quite good balance, but a little shorter loin wouldn´t hurt, a little short in muzzle, good skull, scissors
bite, ok eye colour, would like black nose, good neck, a little soft in topline, ok tailset and croup, could have a
better bend of stifle and a better bone, feet ok, could move with more energy, more like stability in front, good
coat quality, but very spairs today. AVO H
ADOFAU GHALIB FI53501/07 i Jodha of Sjo-Who-Sji-Bib e Fona of Sjo-Who-Sji-Bib kasv. Kirsi Wikström
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
koko 30,5 cm
1 year old, very small size, looks very immature, quite low on legs, feminine head of correct proportions, dark
eyes, roach topline in movements, enough sprung ribs, loosing in elbows, good angulations behind, unbalanced
movements, nice temperament. JUN T
APCHI LUNA ZAZARAN KUO YARLUNG NAMTSO FI14484/07 I Waterley Dressed to Impress e Ouka Patan Kuo
Yarlung Namtso kasv. Sabine Schiratti
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Lovely shaped white bitch with nice eye colour & super pigment, profuse well textured coat, good feet, nice
level topline, well angulated, moved true with style. VAL ERI
ARAKI ADREAM COMTRU FI20122/05 I Araki Pick Up A Penguin at Afterglow e Araki Devils Daughter of Lasang
kasv. Ken Sinclair
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Glamorous black & white bitch, beautiful balanced head & dark eye, super neck, good front, well ribbed, super

presentation, moved with good front extension and good drive. VAL ERI 2, PN-2, VARACA
Suvi-Karelia KV 18.5.2008, Rainer Vuorinen
Upea narttu, erinom runko, kaunis pää, fantastiset liikkeet, ihana koko & mittasuhteet, kauniimpia narttuja
joita olen nähnyt aikoihin. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Beautiful bitch, very nice head & expression, nice body & behind angulation, good tailset & carriage, good coat,
square built, moves well behind and in front, great mover, nice temperament. VAL ERI 2, PN-2, VARACA
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
This bitch portrays excellent breed type, she is very balanced and square with good angulations, she has a very
pretty correct head, she has one missing bottom in incisor, perhaps I´d like her front to be a little bit straighter,
she´s presented very well and moves with good reach and drive. VAL ERI 1, PN-2, CACIB
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Compact well built black & white bitch with lovely topline, good head & eye, good neck, lovely shoulder,
reached as she moved, drove from behind, good muscles, lovely head & tailcarriage. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Seinäjoki 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
Very nice bitch, I like her a lot, very nice in size and lenght of leg, very nice head shape, excellent expression,
good forechest, nice topline, good body, good hind quarters and a good tail set, very nice harsh coat, very nice
on the move. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Excellent type, good bone, excellent developed forechest & head, excllent expres, sizers bite, correct topline &
? carriage, exelent moveing, exelent coat texture. VAL ERI 2, PN-2, CACIB
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Vackert feminint huvud som kunde ha litet mera stop för att få ett bättre uttryck, bra hals, välplacerad skuldra,
korrekta vinklar fram och bak, väl buren svans, rör sig mycket bra, trevligt temperament. VAL ERI 3, PN-4
ARCTURUS KHRISTMAS KARISMA S14491/2007
Tornio KV 9-10.8.2008, Michael McCarthy, IE
Very nice balanced, up to size a bitch but have good proportions, very nice eye, good muzzle, skull & ear, well
shaped in shoulder, lovely topline, nice balance between length & height, well coupled, plenty of muscle
behind, firm hocks, moves very nicely coming & going. NUO ERI 1, PN-2, VASERT, VARACA
BANTAM SHEPHERD´S LIONDONNA FI16609/05 I Kidhill´s Bronze e Khambas Bonita Lioness kasv. Johanna
Jussila
Kajaani 5.1.2008, Kristiina Ahlberg
Femin sopivan kokoinen narttu, jolla hyvät mittasuht, hyvä kallo, riittävä kuono, kauniit silmät, lyhyehkö kaula,
pysty lapa, erinom eturinta, raajaluusto saisi olla hivenen voimakkaampi, vankka runko, polvikulma saisi olla
voimak, oikean laatuinen turkki, hieman alaskiin häntä, liikkuu rodunom. AVO EH 2
BANTAM SHEPHERD´S LIONELLE FI16607/05 I Kidhill´s Bronze e Khambas Bonita Lioness kasv. Johanna Jussila
Kiihtelysvaara 13.4.2008, Hans Almgren, SE
Nice expression with good balance between muzzle and skull, nice topline, strong body with nice appleshaped

of chest, fine bone, prefer bigger feet, low hocks, a bit overangulated in rear which don´t support her
movement, nice mover from the side, nice tail carriage. AVO ERI 1, PN-1, SERT, VSP
BANTAM SHEPHERD´S LIONESS FI16606/05 I Kidhill´s Bronze e Khambas Bonita Lioness kasv. Johanna Jussila
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
Need better expression, more temperament and moving, heavy coat, enough strong head, need more
angulation & more power, good represented. AVO EH 3
Oulu 13.7.2008, Elina Haapaniemi
3-vuotias, vaalea, ei täydessä turkissa, joka esitetään hieman tuhtina, hyvä kallo, otsapenger, hyvät silmät ja
ilme, oikea purenta, kaulaa voisi olla hieman enemmän, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, kohtalaisesti
kulmautuneet takaraajat, hieman vaatimaton kokonaisuus ja linjoja saisi olla enemmän, erinomainen luonne.
AVO H
BANTAM SHEPHERD´S LIONETTE FI16611/05 I Kidhill´s Bronze e Khambas Bonita Lioness kasv. Johanna Jussila
Kajaani 5.1.2008, Kristiina Ahlberg
Kookas femin narttu jolla oikeat mittasuht, hieman pieni pää, kauniit silmät, hyvä kaula, pysty lapa, riitt
eturinta, hyvä rintakehä, hyvä luusto, hyvä runko ja selkä sekä häntä, hyvät takakulm, oikealaatuinen hyvin
hoidettu turkki, liikkuu turhan leveästi edestä muuten liikkeet ok. AVO ERI 1, PN-4
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
Medium sized, need more head, hood prepared, enough coat, enough long, need more angulations, should be
stronger in elbows, hood represented. AVO EH 2
Oulu 13.7.2008, Elina Haapaniemi
3 vuotias, kullan värinen, ei täydessä turkissa varsinkin pään karvoituksen osalta, hyvä kallo, hyvät silmät ja
ilme, itsetietoinen, purenta ok, sop luusto, kohtuul lapa, hyvä runko, riit kulm takaraajat, hieman matala
hännän kiinnitys, liikkuu edestä leveästi, takaa hyvin, tarvitsee hieman enemmän karvapeitettä jotta
kokonaiskuva tulee paremmaksi. AVO EH 1
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Jalo pää, hyvä purenta, keskirusk silmät, hyvä kaula, hieman suora lapa, mutta viisto olkavarsi, riittävä eturinta,
tanakka runko, luisu lantio ja aika avoin hännän kaari, hyvät takakulmat, hyvä karvanlaatu, hiukka pään karva
häiritsee kokonaisuutta, leveähköt etuliikkeet, hyvä sivu- ja taka-askel, touhukas käytös. AVO EH 3
Saarijärvi 9-10.8.2008, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erittäin hyvä tyyppi & koko, iloinen & vilkas, ilmeikäs pää, kauniit silmät, hyvät korvat, hyvä purenta, hyvät
kulmaukset, hyvä rintakehä, kauniisti kannettu häntä, kaunis karva, erinom liikkeet. AVO ERI 2, PN-4
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
Very good in type, is very nice in temperament, she is a bit fine in skull and muzzle, nice expression, sufficient
pigmentation, good front and rear, the back could be shorter, tip top coat, good mover. AVO EH 3
Jyväskylä KV 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Compact, enough bones, small head, low gaw (?) chould be stronger, correct topline, needs better forechest a
bit out in elbows, typical movement, medium quality coat texture. AVO EH 3
BANTAM SHEPHERD´S LIONNIA FI16610/05 I Kidhill´s Bronze e Khambas Bonita Lioness kasv. Johanna Jussila

Tuuri 7-8.6.2008, Elina Haapaniemi
Kolmivuotias kultavalkoinen, tuhdissa kunnossa esitetty narttu, jolla saisi olla enemmän ryhtiä, hyvä pään
muoto, keskiruskeat silmät, oikea purenta, hieman lyhyt kaula, saisi olla paremmin kulmautunut niin edestä
kuin takaa, kovin ahtaat takaliikkeet ja liikerata kokonaisuudessaan on liian lyhyt, hyvä luonne. AVO H
BANTAM SHEPHERD´S MAIA SENGEMO FI21865/07 I Kidhill´s Filemon e Bantam Shepherd´s Liondonna kasv.
Johanna Jussila
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
1 year, sweet little bitch which lecks substance, allover picture is in good balance, feminine head, correct neck,
needs to grow in chest, lovely tailset carriage, ok angulation, good coat, lovely temperament, moved ok. JUN H
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Erit hyvän kokoinen neliö, kovin kesken kehityksen oleva, oikea pään malli mutta saa vielä kovasti vahvistua,
samoin runko, riittävät etu- ja takakulmaukset mutta vielä kovin löysät kyynärpäät, karva ei vielä valmis,
miellyttävä luonne, tarvitsee vielä paljon aikaa valmistuakseen, liikkuu hyvin sivulta katsoen. JUN H
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
White bitch, out of coat, sweet feminine expression, moved spuddy behind, well ribbed, unsettled in front
movement, would benefit from more neck. NUO T
BANTAM SHEPHERD´S NORTHERN LIGHT FI56590/07 I Lövskärs Isar Tsan-Po e Bantam Shepherd´s Lioness
kasv. Johanna Jussila
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
Hood developed, in good condition, enough coat for the age, head in proportion with the body, need more
angulation, need more stability, hood position of ears & tail, enough mover. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Oulu 13.7.2008, Elina Haapaniemi
Lähes 9 k vanha kauniisti kunnostettu ja esitetty narttupentu, joka toivottavasti ei kasva enää, erittäin hyvät
mittasuhteet, ja raamit, hyvä kallo, silmät, hieman pitkä kuono-osa, purenta ok, sopiva luusto, hyvät käpälät,
kohtuullinen lapa, hyvä ylälinja, erinomainen lihaskunto, riittävästi kulmautuneet takaraajat, liikkuu ikäisekseen
hyvin. PEN 1 KP, ROP-PENTU
BRILAND´S FAIRY TALE FI43037/06 I Shabash Leroy e Dona-Tea´s Cinderella Pearl kasv. Kristiina Kraemer
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Very typey bitch, good head & eyes, she has good shoulders, straight front, level topline, square outline, moved
well, handler could get more out of her. NUO ERI 2
Forssa KV 14-15.6.2008, Barbara Wood, USA
Very pretty head & expression, I´d like to see her shorter coupled & higher on leg, moves nicely coming &
going, correct coat. NUO EH 2
Ypäjä 19-20.7.2008, Tiina Taulos
Antaa itsestään hieman matalajalkaisen vaikutelman, erinom takaosa, vahva runko, hyvä eturinta, liikkuu
ryhdikkäästi, hyvällä askeleella, karva vähän söheröä. NUO EH 1
Turku 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Exc type & size, prefer slightly shorter body, exc coat, pleasing head expression, good front & rear, sturdy body,
moves well. NUO ERI 1

Tampere 30.8.2008, Anna Brankovic, SRB
Correct size and format, good bone, nice head, in proportion to the body, correct eyes and ears, typical topline,
well developed chest, typical quarter angulations and movement, good coat, colour, temperament. AVO ERI 1,
PN-4, VASERT
BRILAND´S FINE FIONA FI43038/06 Shabash Leroy e Dona-Tea´s Cinderella Pearl kasv. Kristiina Kraemer
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
17 kk vanhna, feminiininen liian tuhdissa kunnossa esit jun narttu jolla voisi olla hiem parempi ryhti, hyvä pään
muoto, keskirusk silmät, erinom purenta, kaulaa voisi olla hiem enemmän, olisi edukseen tiiviimmässä
kunnossa, hiem vaatimaton liikerata. JUN H
Rau10-11.5.2008, Päivi Eerola
Vankka tasapainoinen narttu, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, tilava rintakehä,
melko tasapainoiset kulmaukset, hieman ahtaat takaliikkeet, hyvä karvanlaatu, oikea olemus, esitetään
edukseen. NUO ERI 2, PN4
Järvenpää 28.6.2008, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvänkokoinen, neliömäinen narttu, selvä sukupuolileima, hyvä luusto, hyvä pään muoto, hyvät silmät ja
korvat, lyhyehkö kaula, vahva selkä, hieman ala-asentoinen häntä, hyvä rungon syvyys, riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa, hieman ahtaat takaliikkeet, leveät etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet, oikea karvanlaatu. NUO EH 2
Mäntsälä-Järvenpää 29.6.2008, Erdösne Balogh Zsuzsanna
Typical feminine bitch, good size, good neckline, her topline is not very elegant, good underline, correct
moving. NUO ERI 2, PN-4
BRISTOL CREAM´S BLACK ELLEN´S FI20008/05 I Zazaran Ex Tempore e Pam-Zamirin Ida-Irmina kasv. Virpi
HIetikko
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
2,5 v. musta, pieni valk. parta & rintamerkki, hyväntyyp narttu jolal sopivat mittasuhteet, hyvä ilmeikäs pää,
purenta ok, hiem puutteellinen pään karvoitus, hyvä kaula & ylälinja, sopiva luusto, runkoa voisi olla hiem
enemmän, hyvin kulm takaosa, riitt sivuliikkeet mutta hiem turhan ahtaat takaa, parempi seistessä kuin
liikkeessä. AVO EH 1
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, nice outline, squarly built, feminine head, nice topline, well placed croup, good tailset, well angulated,
nice typical feet, well bodied up with good spring of rib, good coat, well presented, moved well. AVO ERI 3,
PN-4
Kankaanpää 13.4.2008, Juha Putkonen
39 cm. Erinom koko, hyvät neliömäiset rungon mittasuhteet. hyvä luusto, hyvä kallo-osa, hieman lyhyt kuono,
pää voisi olla hieman voimakkaampi suht runkoon, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, erinom runko, hyvä
eturinta, hyvät korkeat takaraajat, tasapain kulm, hyvä karvanlaatu, hyväasent häntä, liikkuu hyvällä askelpit
kapeasti takaa, ryhdikäs kaunis kokonaisuus. AVO ERI 4
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Kaunis narttu, neliömäinen tarpeeksi vankka, miell ilmeinen pää, hyvä ylälinja, sopiva rintakehä, litteät käpälät,
pitkät takaraajat, tasapain liikkeet, esiintyy edukseen, hyvä karvanlaatu. AVO ERI 2, VASERT
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB

All quality black bitch, beautifully balanced head, dark expressive eyes, excellent neck & front, good feet, good
topline, well angulated quarters, sound mover in super condition. AVO ERI 1, PN-3, SERT
Rauma 10-11.5.2008, Päivi Eerola
Kauniissa kunnossa, edukseen esiintyvä, neliömäinen narttu, kaunis pää, hyvä ylälinja, tarpeeksi runkoa,
hieman kapea takaliikkeessä, kauniissa kunnossa, esitetään edukseen. AVO ERI 1, PN-3, VASERT
Turenki 11.5.2008, Tapio Eerola
3v. mittasuhteiltaan oikea, kapea kallo & melko lähekkäin sijaitsevat pienehköt silmät, moitteeton purenta,
sopiva rintakehän vahvuus, hieman etuasentoiset lavat, kaula voisi olla pidempi, hyvä takaosa, häntä voisi
kaartua selvemmin, liikkuu pitkin askelin kovin epävakaasti edestä. AVO EH 1
Kestilä 25.5.2008, Marja Kosonen
Erinomainen tyyppi ja koko, vahva, kauniit linjat ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä eturinta, vahva luusto,
hyvä rintakehä, erinomainen lanne, pitkä sääri, litteät tassut, hyvä karvanlaatu, tasapainoiset sivuliikkeet,
hieman ahdas takaa. AVO ERI 1, PN3, VASERT
Kotka 14-15.6.2008, Veli-Pekka Kumpumäki
Kaunis vahva narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, erit hyväilmeinen pää, kauniit silmät, hyvä kuono-osa, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, tyylikäs ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, erit hyvälaatuinen, hyvin hoidettu
karvapeite, liikkuu hyvin sivusta, hieman ahtaasti takaa. AVO ERI 1, PN-2, SERT, CACIB
Forssa KV 14-15.6.2008, Barbara Wood, USA
Very pretty bitch, nice balance & size, moves true coming & going, correct topline. AVO ERI 1, PN-2, VASERT,
VARACA
Mäntsälä-Järvenpää 29.6.2008, Erdösne Balogh Zsuzsanna
Good size and good proportions, elegant bitch, lovely head, very nice neckline and topline, good angulations
and moving. AVO ERI 2, PN-2, VASERT
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, riittävä runko, erinomainen
takaosa ja häntä, hyvä turkinlaatu, kauniit silmät, hyvä purenta, aavistuksen pitkä kuono-osa, liikkuu hyvällä
sivuaskeleella, hieman ahdas takaa ja löysä edestä. AVO ERI 1, PN-2, SERT, FIN MVA
Lammi 12.7.2008, Kirsti Lummelampi
Erinom ääriviivat ja mittasuht omaava narttu jolla hyvin kaunis ylälinja, hieman kapea pää ja alaleuka saisi olla
voimakkaampi, hyvä runko, hyvin kulm raajat, tassut voisi olla isommat, erinomaisesti hoidettu karvapeite. VAL
ERI 1, PN-1, ROP
Ypäjä 19-20.7.2008, Tiina Taulos
Tyylikäs valio jolla erinom rungon mittasuhteet, toivoisin heiman voimakkaamman pään, syvä runko, melko
hyvä takaosa, erinom karvanlaatu, rodunomaiset liikkeet. VAL ERI 3, PN-4
Pori KV 26.7.2008, Unto Timonen
Tasapainoinen narttu, hyvät mittasuhteet, toivoisin sille hieman enemmän kallo-osaa, kaunis kaula, täyteläinen
etuosa samoin runko, hyväluustoiset raajat, erinom rungon muoto, kaunis ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, hyvin
kulm takaraajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin sivulta, hieman löysyyttä kyynärpäissä. VAL ERI 4
Kuopio 1.8.2008, Chantal Méry, FR
Exc bitch, correct size, feminine head, scissor bite, square body, very muscular, exc angulations, beautiful,

typical coat, moves very well, exc tail. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Nice bitch, could have more quality in head, nose bridge falling off, good bones, strong body, square built nice
tailset, could have more rear angulation, coat ok, moves close behind, just ok in front, nice temperament. VAL
ERI 4
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
Pretty well balanced portray? good breed type, she has a nice lean head and correct bite, her front is straight,
she has a very square appearance, she stands a little bit close in hocks which can be seen on the move, she
moves ok good reach and drive. VAL ERI 4
BRISTOL CREAM´S CISSY NEALA FI15021/06 I Dschowo´s Bhadur e Pam-Zamirin Hilda Elitess kasv. Virpi
Hietikko
Isä Dschowo´s Bhadur, emä Pam-Zamirin Hilda Elitess, kasv. Virpi Hietikko
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Andrew-Drapes, GB
Nice bitch but I´d prefer more neck, good topline, nice flat feet, presentation needs attention, moved ok. AVO
EH 4
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Hyvä koko, hyvä purenta ja pään muoto, kaunis ilme, aika lyhyt kaula, riittävät etukulmat, hieman
tuhtikuntoinen runko, hyvä häntä, vahva takaosa, erinom karvanlaatu, mutta takkuja siellä täällä, hyvä
askelpituus, mutta liikkeet voisivat olla kepeämmät, hyvä käytös. AVO H
BRISTOL CREAM´S DANIKA MELISSA FI46597/06 Isä Kalpa-Taru Gondha Dali Lamleh, emä Pam-Zamirin
Ida-Irmina, kasv. Virpi Hietikko
Lappeenranta 23.3.2008, Tanya Ahlman-Stockmari
Hyvänkok narttu, selvä sukupuolileima, oikeat pään mittasuhteet, alaleuka saisi olla voimakkaaampi, kokoon
sopiva runko ja raajaluusto, erinom häntä, niukasti kulmautunut edestä, toivoisin voimakkaammat
polvikulmaukset, hyvät kookkaat käpälät, valitettavasti esitetään tänään lyhyessä ja hieman katkenneessa
karvapeitteessä, toivoisin hieman enemmän ulottuvuutta takaliikkeisiin. NUO H
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, niukahkot mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, hyvä kallo, silmät
ja purenta, kaunis ylälinja, tänään ei parhaassa näyttelyturkissa, hyvä luonne, liikkuu riittävällä sivuaskeleella,
hieman ahdasta takaa ja löysä edestä. NUO EH 2
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Black & white of nice size, lacking in coat, a little long cast, sweet expression, missing pigment on
moved ok, carried tail well over back. AVO T

one eyerim,

BRISTOL CREAM´S EMPRESS GILDA FI44546/07 Isä Falamandus Gri-Gri, emä Pam-Zamirin Hilda Elitess, kasv.
Virpi Hietikko
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Lupaava koko, selvä sukupuolileima, hyvä ylälinja, hyvin narttum pää, tasapain kulmaukset, vielä kovin matala
rintakehä, hyvä eturinta, lupaava karvanlaatu, esitetään edukseen. PEN 1 KP, VSP-PENTU
Turenki 11.5.2008, Tapio Eerola

9 kk erittäin hyvä tyyppi & mittasuhteet, hyvä kuonon & kallon suhde, silmät melko lähekkäin sijoittuneet,
moitteeton purenta, ikäisekseen sopiva rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä matala kinner, hyvä häntä,
liikkuu hyvin. JUN EH 1
Salo 18.5.2008, Kirsti Louhi
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolle toivoisin enemmän luustoa, oikea purenta, hieman pitkä
kuono, pyöreähköt silmät, hyvä kaula ja ylälinja, melko hyvä häntä, rungon tulee vielä täyttyä, turkki vielä
pehmeä. JUN EH 2
Kestilä 25.5.2008, Merja Kosonen
Erinomainen tyyppi ja koko, erittäin kaunisilmeinen pää joss suuret pyöreät silmät, ikäisekseen hyvä runko,
hyvä luusto, oikeanmallinen rintakehä, hieman pitkä lanne, oikeanmallinen lantio, hieman alaskiinnittynyt
häntä, hyvä karvanlaatu tulossa, pontevat sivuliikkeet, hyvä luonne. JUN ERI 1, PN-4
Forssa KV 14-15.6.2008, Barbara Wood, USA
Pretty bitch, correct balance, coat texture is nice, acting little shy today, hard to valuate movement. JUN EH 2
Mäntsälä-Järvenpää 29.6.2008, Erdösne Balogh Zsuzsanna
A feminine bitch, typical head, in her head not enough hair, correct front, good topline, good angulation. JUN
ERI 1
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Erinom tyyp ja kokoinen nuori narttu, hyvä ilm pää, oikea purenta, pyöreät silmät, kaunis kaulankiinitys,
ikäisekseen erinom runko, riittävä raajaluusto, riit kulm edestä ja takaa, ikäisekseen erinom karvanlaatu, liikkuu
hieman töpöttävällä ja ponnettomalla askeleella. NUO EH 2
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä kallo ja silmät, hyvä purenta, pysty etuasentoinen lapa, hyvä eturinta ja runko,
hyvä ylälinja ja häntä, turkki tulossa lupaavasti, hyvä luonne, niukahkot takakulmaukset, liikkuu riittävällä
sivuaskeleella, mutta kapea edestä ja löysä takaa. JUN EH 1
Pori KV 26.7.2008, Unto Timonen
Hyvät mittasuhteet, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula, riit kulm etuosa, runko tarvitsee
aikaa, raajaluusto voisi olla hieman vahvempi, kaunis ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hieman niukasti kulm
takaraajat, lupaava turkki, liikkuu hyvin ikäisekseen. JUN EH 1
Kuopio 1.8.2008, Mery Chantal, FR
Expressive head, full scissors bite, a little too much nose, exc eye, well balanced body, very muscular, exc coat
texture, correct angulations, moves very well, correct tail. JUN ERI 1, VASERT
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Nice bitch, could have more quality in head, muzzle could be filled more, good shoulders, nice body, exc tailset,
I´d like a little more bone, body needs to drop, coat quality ok, could have a little more angulation, good
proportions in body, young movement. JUN EH 1
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
I like the type of this bitch very much, good size and was proportioned body, head proportions are correct, she
could possibly be smoother on cheeks, she has nice straight front legs and correct large feet, hair of correct soft
texture, moves with good reach and drive. JUN ERI PN-1, SERT, VSP
Tampere 30.8.2008, Anna Brankovic, SR

Good size and format, bone, nice head femininen expression, good eyes and ears, good topline, correct tail,
well developed chest, good quarter angulation and movement, good coat, colour, temperament. JUN ERI 1,
PN-3, SERT
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Nice shaped black bitch with sweet head, good dark eye, nice neck & shoulder, good topline, well angulated
hindquarterds, good tail carriage, sound on the move. JUN ERI 2
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
En härlig junior som gärna kunde haft litet mera päls framför allt i huvudet, feminint huvud, vacker hals, bra
proportioner, mycket bra rörelser, välvinklad fram och bak, stark rygg, den lilla päls som finns är av bra kvalitet
och det bådar gott för framtiden. JUN ERI 1, SERT JV-08
BRISTOL CREAM´S FREYJA FI22294/08 Isä Pindaros Devilindisguise, emä Pam-Zamirin Ida-Irmina, kasv. Virpi
Hietikko
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
7 months, nice in size and type, I like her alot, very nice head shape, nice dark well shaped eye, good ear set,
good length in muzzle, needs more angulation in front, good hind quarters, level topline, good tail set, good
mover. PEN 2 KP
CAGS-PA BRENDA FI34273/01 Isä Shabash Shimon, emä Kamadeva von Jilong, kasv. Marjo Leino
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
6v. eritt hyvin esiintyvä vankkarunkoinen mittasuht hyvä valionarttu, hyvä pään muoto, keskirusk silmät,
purenta ok, hyvä kaula & ylälinjaj, hyvin kulm raajat, hyvät sivuliikkeet, edestä hiem leveät, hyvä kokonaisuus.
VAL ERI 4
CAGS-PA DAMORE XIRANA FI17638/05 Isä Kiranas Count Onyx, emä Cags-Pa Brenda, kasv. Marjo Leino
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Sturdy bitch, well made, sound front, good topline & tail set, excellent well muscled quarters, moved ok. AVO
ERI 2, VASERT
Salo 18.5.2008, Kirsti Louhi
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä
luuston vahvuus, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, erinomaisesti kaartuvat kylkiluut,
turhan pehmeä turkki, hiukan ahtaat takaliikkeet, erinomainen luonne. AVO EH 1
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Erit hyvän kokoinen ja tyyppinen, hyvä pää, kaunis liioittelematon ylälinja, hyvä runko, hieman niukat
etukulmaukset, hyvä häntä, takaraajat voisivat olla hieman pidemmät, liikkuu kuitenkin hyvin sivulta katsoen,
vielä löysästi edestä. AVO ERI 1, PN-4, VASERT
Turku Elonäyttely 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Excellent type, up to maximum size though, correct coat, can do better with more length, pleasing head,
correct bite, excellent front & rear, good body, moves well. AVO ERI 1, PN-3, VASERT
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
2,5 years old, nice typy female with strong body and good feminine head, good upperline, correct tailset, good
coat condition, good hind quarterds, moves good. AVO ERI 1, PN-4, VASERT

Porvoo 13.9.2008, Espen Engh, NO
Very attractive bitch with good substance, excellent proportions, attractive feminine head, strong underjaw,
exc neck, topline & tail, moderate but balanced angulations both ends, pleasing coat quality, correct feet,
moves very well from the side, rather loose in front. AVO ERI 1, PN-4, SERT, FIN MVA
CAGS-PA ELEANORA FI52165/07 Isä Falamandus Knock-Out, emä Cags-Pa Dizzy Misslizzy, kasv. Marjo Leino
Salo 18.5.2008, Kirsti Louhi
Hyvän tyyppinen pentu jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä ylälinja, voisi olla
kulmautunut edestä paremmin kuin myös takaa, tässä vaiheessa melko hyvä karvanlaatu, hieman tiukka häntä,
erinomainen luonne, esitetään hyvin. PEN 1, KP, ROP-PENTU
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
Good developed, need better expression & more temperament, very high in the body, need better angulation,
is good represented, good moving. JUN EH 2
Oulu 13.7.2008, Elina Haapaniemi
9 kk vanha, mittasuht hyvä juniorinarttu, hyvä kallo, sopiva otsapenger, keskiruskeat silmät, ilme voisi olla
parempi, hyvä purenta, tarvitsisi paremman lapakulmaukset, sopiva luusto, riittävä runko, tarvitsisi hieman
enemmän takakulmauksia, hännän kiinnitys tulisi olla parempi, valitettavasti täysin takussa eikä siten
näyttelykunnossa, takut tulee koiran oman hyvinvoinnin vuoksi selvittää heti. JUN EVA
Turku elonäyttely 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Not really excellent in type, up to maximum size and rather long in body, pleasing head, good bite, loose in
front, a bit weak topline, ok rear, needs to get organized on the move. JUN EH 4
CAGS-PA EMMANUELLE FI52162/07 Isä Falamandus Knock-Out, emä Cags-Pa Dizzy Misslizzy, kasv. Marjo Leino
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Classy black beautifully balanced hed, slide top, good neck, well laid shoulders, square outline, super puppy,
moved well. PEK 1, KP, ROP-PENTU
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Sivulta katsoen hyvin liikkuva hyvin kaunislinjainen nuori narttu, hyvä pää ja ilme, oikea rungon malli ja hyvä
häntä, liikkuu vielä edestä kovin tehottomasti ja takaa hieman ahtaasti, tulossa hyvä karva, tarvitsee vain aikaa!
JUN EH 1
Ypäjä 19-20.7.2008, Tiina Taulos
Kookas narttu, erinom rungon mittasuhteet, eturinta saisi olla huomattavasti selvempi ja rintakehä reilusti
syvempi, hyvä hännänkiinnitys & hyvä takaosa, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, erinom karvanlaatu,
liikkuu hyvin sivulta, takaa hieman ahtaasti, rungon tulee kehittyä huomattavasti! JUN EH 1
Turku 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Very well presented young female up to maximum size, nice quality coat, pleasing head & expressions,
excellent front, needs to get stronger in body, happy character, moves quite well, prefer to see more drive. JUN
ERI 2, PN-4
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
11 months old, good size, correct proportions, well boned, feminine head, good proportions, good neck and
topline, well sprung ribs, enough depth for chest, good angulations and sidemovements, very good texture of
coat for age, nice temperament. JUN ERI 1, PN-4, SERT

Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
11 months old, nice typy female, lovely feminine head with correct bite, very nice bodyshape but needs time to
get the substance, good upperline, correct tailset, good hindquarters, nice typy coat, moves good, needs time
and training. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Slighter bigger black bitch in good coat, nice head, good eye colour, nice level topline, well angulated, good tail
carriage, was not settled on the move, was throwing her front around, hopefully will get better with age. JUN
EH 3
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Vackert huvud med mycket bra uttryck, bra pälskondition, bra hals, litet knappt vinklad fram, korrekta
proportioner, vrider ut framtassarna något, skulle ha betydligt mera längd i frambensrörelserna, trevligt
temperament. JUN EH 3
CHAMBANYA DE-MIY LAMLEH FI28827/05 I X´Santi Lamleh von Nama-Schu e Hawi-Ma-Lou Emily kasv. Janette
Fröberg
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, nice sized bitch, could be a bit more squarly built, nice head, good topline, well sprung ribs, she tends
to stand a bit over built, lovely coat, nice feet, moves well. AVO ERI
Kankaanpää 13.4.2008, Juha Putkonen
Koko 36 cm, Hyvänkokoinen, kokoon sopiva luusto, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä kallo-osa, hieman lyhyt
kuono, kauniit tummat silmät, tasapurenta, kaksi alaetuhammasta hieman ulospäin rivistä, erinom runko,
puutteellinen eturinta, löysyyttä edessä, hyvät korkeat takaraajat, hieman pehmeä selkä, hyvä karvanlaatu,
liikkuu kapeasti takaa, löysästi edestä, hieman lyhyin ja töpöttävin sivuaskelin. AVO ERI
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Oikean kokoinen valionarttu, jolla oikea rungon vahvuus, hyvä pää & ilme, kaunis ylälinja, hyvä hännänkiinnitys,
tasapainoisesti kulmaukset, oikea karvanlaatu, toivoisin keveämmän ja reippaamman askeleen, erinomainen
luonne, tasapurenta. VAL ERI 2, PN-2, SERT, FIN MVA
CHAMBANYA DHEN-PA LAMLEH FI28828/05 I X´Santi Lamleh von Nama-Schu e Hawi-Ma-Lou Emily kasv.
Janette Fröberg
Eno RN 2.2.2008, Juha Putkonen
Kaunislinjainen oikean kokoinen hyväluustoinen narttu, hyvä kallo & kuono, kauniit tummat silmät, kauniit
pitkät ripest, erinom purenta, erinom runko & eturinta, hyvä karvanlaatu, hyväasent hanta, liikkuu & esiintyy
hyvin. AVO ERI 2, PN-2, VASERT
Kankaanpää 13.4.2008, Juha Putkonen
35 cm, Hyvänkokoinen, kokoonsopiva luusto, oikeat rungon mittasuhteet. oikea narttumainen pää jossa hyvä
kallo-osa, hieman lyhyt kuono, kauniit tummat silmät, hieman haalistunut kirsupigm, hyvä purenta, erinom
runko, puutteellinen eturinta, vielä löysyyttä edessä, hyvät korkeat takaraajat, hyvä karvanlaatu, kaunis väri,
liikkuu hieman kepeästi takaa ja löysästi edestä hyvällä askelpituudella. AVO ERI 3, PN-4
Rovaniemi KV 21-22.6.2008, Gert Christensen, DK
3 years, good size, nice feminin head, scissors bite, good skull, good neck and topline, wellset tail, excellent
body, well angulated, good bones, feet could be bigger, moves very well, good coat, nice temperament. AVO

ERI 1, PN-1, SERT, FIN MVA, CACIB, VSP
CHAMBANYA DROGMO LAMLEH FI 28829/05 I X´Santi Lamleh von Nama-Schu e Hawi-Ma-Lou Emily kasv.
Janette Fröberg
Eno RN 2.2.2008, Juha Putkonen
Oikeankokoinen hyväluustoinen oikeat rungon mittasuhteet, kaunis narttumainen pää, hyvät tummat silmät,
hyvä purenta, erinom runko, eturinnan tulee vielä kehittyä, hieman löysät kyynärpäät, hyvä asent häntä,
erinom karvanlaatu, liikkuu edestä hieman löysästi, muuten ok, tyylikäs kokonaisuus. AVO ERI 1, PN-1, SERT,
FIN MVA, ROP
CHAMBANYA ENTTEN TENTTEN FI 27577/06 i Chambanya Gon-Po Lamleh e Ipanaf Edel Chambanya kasv.
Janette Fröberg
Eno RN 2.2.2008, Juha Putkonen
Kookkaanpuoleine sopivaluustoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä kallo-osa, hieman kevyt kuono, kauniit
tummat silmät, erinom purenta, hyvä rintakehä, puutteellinen eturinta, löysät kyynärpäät, hyvä asent häntä,
hyvä karvanlaatu tulossa, liikkuu edestä löysästi, sivulta hyvällä askelpituudella. NUO ERI 1, PN-4
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
Almost 2 years, good type & size, strong head but feminine, good neck, well sprung ribs, lovely croup and
tailset, good angulation, nice feet, good coat, just needs a bit more body depth, moves effortless but It could
be a bit more enthusiance. NUO ERI 2
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Kookkaan puoleinen niukan turkin vuoksi ilmavalta vaikuttava, hyvä häntä ja takaosa, hieman löysät
kyynärpäät, hyvät silmät ja purenta, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta löysä edestä ja kapea takaa. AVO EH 2
CHAMBANYA FANTASTIC FI36132/06 i Zazaran Ex Tempore e Hawi-Ma-Lou Emily kasv. Janette Fröberg
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
Musta, pieni valk rintamerkki, hyvin kauniintyyppinen nuori narttu joka tarv enemmän käsittelytottumusta,
hyvin soma pää, erinom silmät & ilme, purenta ok, kaunis kaula & ylälinja, hieman tuhti, kauniisti kulmautunut,
liikkuu sivulta katsottuna hyvin, takaa hiem ahtaasti, tyypiltään & olemukseltaan erinomainen. NUO ERI 2
Kankaanpää 13.4.2008, Juha Putkonen
Koko 39 cm. Erinom koko, hyvät neliömäiset rungon mittasuht. voisi olla hieman vankempi, lupaava
narttumainen pää, hieman lyhyt kuono, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, erinom runko, riitt eturinta
ikäisekseen, vielä hieman löysyyttä edessä, hyvät korkeat takaraajat, hyvät käpälät, liikkuu hieman löysästi
edestä, hyvällä sivuaskeleella, kapeasti takaa. NUO ERI 1, PN-2, VASERT
CHAMBANYA HASINA LAMLEH FI58609/07 i Kalpa-Taru Gondha Dali Lamleh e Chambanya Lobsang Lamleh
kasv. Janette Fröberg
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Ryhdikäs 8 kk pentu jolla kaunis ylälinja ja hyvä häntä, hyvä kallo ja kuono-osa, hyvät silmät ja purenta, hieman
pysty ja etuasentoinen lapa, voisi olla hieman voimakkaampi takaa, hyvä runko, liikkuu hyvällä sivuaskeleella,
hieman löysä edestä, hyvä luonne, turkki tulossa kauniisti. PEN 1 KP, ROP-PENTU
Turku Elonäyttely 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Promising puppy, exc size, good quality coat, pleasing head, good neck & front, correct body, prefer more

angulation in the rear, needs to get substance in body, shows correct movement. PEN 1 KP, ROP-PENTU
DA CHA OF SJO-WHO-SJI-BIB FI57220/07 I Tsering Shipki Nima e Ta-Ra-Ni Lamleh von Nama-Schu
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
22 months, slightly misplaced underjaw and the canine is misplaced, good size, long in body, good proportions
of head, good neck, topline is too long in loing and ricing up to rear, well sprung ribs, good angulations and
movements, completely ungroomed coat. NUO HYL
DESDICHADO´S HILERY S43013/95
Eckerö 27-28.9.2008, Hassi Assenmacher-Feyel
13 years, in excellent condition and conformation, nice feminine head, feminine expression, dark eyes, black
pigmentation, good ear carriage, still an excellent body, still very good mover, nice coat and good
temperament. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET
DONA-TEA´S CLASSIC PEARL FI50446/04 I Dona-Tea´s Black Peper e Dschowo´s Paras kasv. Tea Lehtikevari
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
3 years, compact bitch, feminine head, needs more neck and angulation, well ribbed up, good tailset, compact
feet, correct coat, moves ok. AVO EH
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Nice head, dark eye, I´d prefer more lay back shoulder and better neck, big flat feet, level topline, in lovely
body condition, moved ok. AVO EH
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
Nice bitch, tip top show condition, excellent temperament, lovely head shape, good expression, would like to
see more neck, good hind quarters, tail se a bit low, very nice coat, movement could be better coming and
going. AVO EH 2
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Feminin huvud med bra uttryck, bra hals, litet knappt vinklad fram, korrekt vinklad bak, vrider ut framtassarna
något, skulle önska ett mera effektivt steg fram och bak, bra storlek. AVO EH 2
DONA-TEA´S DARA PEARL FI56532/07 I Kiranas Fantom e Dschowo´s Paras kasv. Tea Lehtikevari
Turku Elonäyttely 26-27.8.2008, Hans Boelaars, NL
Excellent type & size, correct body proportions, really good coat for a youngster, pleasing head & expression,
correct bite, correct front & rear, nice body for age, does well on the move. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
9 months old, good bones and proportions, feminine head and expression, good neck and topline, well ribbed
chest for age, good shoulders, well angulated behind, very good side movements, just needs to get bit more
tight in elbows. JUN ERI 2, VASERT
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
9 months old, quite nice typy female, head in comparison to body, bite correct, presents herself still in
babycoat, nice upper?, good tailset, correct hindquarters, movement needs time and training. JUN ERI 2
Tampere 30.8.2008, Anna Brankovic, SR
Correct size and format, good bone, nice head, correct eyes and ears, typical topline, prefer better tail carriage,

enough developed chest, typical movement, but close behind.

JUN ERI 2

Saarijärvi KR 9-10.8.2008, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
9 kk erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt kuono-osa, hyvät silmät & korvat, erinom purenta,
hyvin kulmautunut, ikäisekseen hyvä rintakehä, erinom häntä, hyvä karva, sivuliikkeet hyvät & joustavat, mutta
takaa turhan ahdas ja edessä astuu ristiin, erinom luonne. JUN EH 2
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Feminint huvud, kunde ha litet mera stop, vacker hals, mycket bra proportioner, stark rygg, välvinklad bak, rör
sig litet slarvigt i fronten, behöver ha litet mera självförtroende i ringen, det syns på rörelserna när hon tycker
det är inte roligt i ringen. JUN EH 2
DONA-TEA´S DA-RIN-KA PEARL FI56528/07 Kiranas Fantom e Dschowo´s Paras kasv. Tea Lehtikevari
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu jolla on oikeat mittasuhteet, kaunis ilmeinen pää, joka saa vielä vankistua.
ikäisekseen riittävä runko, hyvä hännänkiinnitys & kanto, liikkuu kevyellä, mutta hieman lyhyellä askeleella.
oikeanlaatuinen karva tulossa. erinom luonne. NUO ERI 2
Valkeakoski 23-24.8.2008
10 months old, good size, slightly long in body, feminine head, dark eyes, good neck, level topline, bit long in
loin, that firm in movement, correct tail carriage, well ribbed chest, good angulations, side movement well
covering ground. JUN EH 3
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans V.D. Berg, NL
12 months, she is nice in type, but she needs time to mature, I like her head shape with a good length of
muzzle, very nice expression, she needs a bit more angulation in front, short back, good tail set and rear, we
have to wait for a good coat texture, she needs time to improve movement. JUN EH 1
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Correct type, good head, enough wide low jaw, correct toplin & tail carrage, exelent developed foreches, brest
bone chould be longer, elbows chould be fitting closely front feeds bit out moving ? narrow behind, needs
more drive in movement, presented well. JUN EH 1
DSCHOWO´S PARAS FIN43282/01 I Zhang Zhung Lhakpa Akito e Dschowo´s Chandra kasv. Minna Lemos
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Nice black bitch, square outline, very typey, good neck & head, in excellent body condition, moved well. VAL
ERI
FABULOUS TEDDY´S DANIELA MY LOVE FI14353/07 i Pam-Zamirin Mister Pirate e Arwen Nima Kuo Yarlung
Namtso kasv. Tarja Salo
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
Vuoden vanha mustavalk. itsetietoinen juniori jolla on erinom ryhti & mittasuhteet, hyvä pään muoto, hiem
kookkaat silmät, hyvä purenta, erinom kaula & ylälinja, tasapain kulm ja ikäisekseen erinom hyvin liikkuva,
esitetään kauniissa näyt kunnossa. JUN ERI 1, VARASERT
Lappeenranta 23.3.2008, Tanya Ahlman-Stockmari
Erinom rungon mittasuhteet, oikea ylälinja, oikeat pään mittasuhteet, terve anatomia, erinom runko, hyvät
käpälät ja raajaluusto, kauniisti laskeutuva oikealaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin takaa, hieman epävakaat

edestä. JUN ERI 1
Lahti KV 26.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Kookas narttu jolla erittäin kaunis pää, hyvä ilme, korvat, erinomainen purenta, vahva luusto ja runko, hyvä
hännän asento, suuret hyvät tassut, saisi liikkua paremmin takaa ja varsinkin edestä, erittäin hyvä karvanlaatu.
NUO EH 1
Hamina INT 24.5.2008, Eeva Rautala
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman kookas nuori narttu, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula ja selkä, hyvin
kehittynyt runko, erinomainen eturinta, hyvä hännän asento, vankka luusto, sopusuhtaisesti kulmautunut,
erinomainen karva, liikkuu hyvin, hyvät mittasuhteet, hyvä luonne. JUN ERI 2, PN-4, VASERT
Helsinki 24-25.5.2008, Laurent Pichard, CH
Very attractive, 12 months, black & white, excellent breed type, good size, correct head, excellent proportions,
proper head, excellent shoulders, nice temper, correct mover. JUN ERI 1, PN-4, SERT
Forssa KV 1415.6.2008, Barbara Wood, USA
Very pretty bitch of correct size & balance, correct coat texture, very correct topline, presentation is lovely.
NUO ERI 1, PN-1, SERT, CACIB, VSP
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
Larger sized female, she has good head properties, she has a good reach of neck, she´s straight in front with
good feet, she´s well angulated, front and rear, she stands a little close in hocks, she has an arch on her loin,
she has good reach and drive. NUO ERI 1, VASERT
SKKY:n Erikoisnäyttely 31.8.2008, Sylvie Desserne, FR
Nice type, could be more square, lovely head and expression of good proportions, very good bone, front and
feet, good neck and shoulder, well angulated back, good tailset, moves very well front and back, could have
firmer topline. NUO ERI 1, PN-1, SERT, VSP
Helsinki Mastery 6-7.9.2008, Peter Machetanz, DE
20 months, a big dog in the breed, correct head, brown eyes, correct bite & pigmentation, correct body, front,
exc muscles, vg angulations, exc coat and colour, friendly temperament, correct movement. NUO ERI 1, PN-3,
SERT
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans V.D. Berg, NL
Excellent in type, very nice bitch, is a shade longer in body but very beautiful in construction, nice in front and
rear, excellent head and expression, strong level topline, good tailset, good coat texture, very nice big feet,
very nice in rear movement, front is a bit loose. NUO ERI 2, VASERT
FABULOUS TEDDY´S DOUCE-AMERE FI14354/07 i Pam-Zamirin Mister Pirate e Arwen Nima Kuo Yarlung
Namtso kasv. Tarja Salo
Eno Rn 2.2.2008, Juha Putkonen
13 kk, tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, kookkaanpuoleinen vahvarakenteinen, nartuksi oikeat
mittasuhteet, lupaava narttumainen pää, keskiruskeat silmät, erinom purenta & hyvä pigmentti, erinom runko
ikäisekseen, eturinnan tulee vielä kehittyä, löysät kyynärpäät, hyväasent hanta, hyvä karvanlaatu, liikkuu taka
hieman ahtaasti, muuten oikealla askelpituudella, lupaava kokonaisuus. JUN ERI 1, PN-3
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Tasapain rakentunut, hyvällä askelpituudella, tehok liikkuva narttu, kaunis pää, hyvä ylälinja, tarpeeksi runkoa,

reilu koko, lupaava karvanlaatu, esitetään edukseen. JUN ERI 1, ROP-JUN
Lahti KV 26.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Hyvin viehättävä narttu jolla erittäin kaunis ja hyvä ilmeinen pää, tyypillinen selkälinja, suuret hyvät tassut,
hyvä karvanlaatu ja runko ikäisekseen, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja saisi liikkua paremmin edestä, erittäin
hyvä luonne ja mittasuhteet. JUN EH 1
Järvenpää 28.6.2008, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvä koko, mittasuhteet ja luusto, hyvät pään mittasuhteet, vahva kuono, hyvät silmät, oikea ylälinja ja
hännänasento, hyvä rungon syvyys ja muoto, hyvät lapa- ja polvikulmat, liikkuu hyvin edestä ja takaa, hyvät
sivuliikkeet, hyvä karvanlaatu. NUO ERI 1, PN-1, SERT, VSP
Mäntsälä-Järvenpää29.6.2008, Erdösne Balogh Zsuzsanna
Very elegant bitch, with nice movement, good hind structure, nice head, her topline is a bit loose, good
underline. NUO ERI 1, PN-3
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Sound bitch in good coat, nice head, good eye & pigment, good neck, well ribbed, good angulation, carried
head & tail well on the move, drove well from behind, good muscles. NUO ERI 1
Salo 18.5.2008, Kirsti Louhi
Vahvaluustoinen hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu jolla hyvä karvanlaatu, hyvä pää, oikea purenta,
silmät voisivat olla tummemmat, hyvä rintakehä, kaarevat kylkiluut, koira liikkuu sekä edestä että takaa hieman
ahtaasti, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa. NUO ERI 1, PN-1, SERT, VSP
FALAMANDUS ELLE SANS EGALE FI33647/98 i Pinrow Black Flash e Falamandus Clou De Girofle kasv. Tanja
Hakamo
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Voimakas, erinomaista tyyppiä oleva todella hyvä runkoinen ikäisekseen vielä hyvin liikkuva veteraani tyttö,
hyvä karva. VET ERI 1, PN-1, VSP, ROP-VET
Pori KV 26.7.2008, Unto Timonen
10-vuotias veteraani joka on erinom nly-kunnossa, kaunis pää, tyylikäs kaula, erinom runko ja etuosa, samoin
ylälinja, kaunis turkki, liikkuu todella hyvin ikäisekseen. VET ERI 1, PN-3, ROP-VET
Hämeenlinna KV 23-24.7.2008, Stefan Sinko
10 years old, big female of exc type, presents herself in exc coat condition, bite according to the age, lovely
body shape, good typy movement. VET ERI 2
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Black bitch with white markings in super coat for her age, lovely head, eye & expression, in good condition,
good spring of rib, well muscled, moved well. VET ERI 2
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans V.D. Berg, NL
Very nice veteran, excellent in type, very nice show condition, very nice head shape, excellent front and rear,
short back, tail is high set, she enjoys the show ring every second, very nice move. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET
FALAMANDUS ETOILE FIXE FI33648/98 i Pinrow Black Flash e Falamandus Clou De Girofle kasv. Tanja Hakamo
Joensuu 17.5.2008, Johan Juslin

Sulavalinjainen narttu, jolla upeat ääriviivat, erittäin feminiininen sievä pää, hyvä raajaluusto, paksut käpälät,
erinom karvanlaatu, matala kinner, hyvät polvikulmaukset, erinom kehys. VET ERI 1, PN-1, VSP, ROP-VET
Suvi-Karelia KV 18.5.2008, Rainer Vuorinen
Erinom kunnossa oleva 10-v. veteraani, kaunis ylälinja, erittäin vapaat liikkeet & loistava turkki, monta loistavaa
vuotta toivon. VET ERI 1, PN-3, VSP-VET
Ypäjä 19-20.7.2008, Tiina Taulos
Kauniissa kunnossa oleva veteraani, ihastuttava karvapeite, hyvä runko & rakenne, kaunis ylälinja, ihanat pitkät
takaraajat, liikkuu kuin nuoret tytöt. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Very nice bitch, super condition for her age, very nice head with good balance, nice topline, tailset, tailcarriage,
exc body, good angulations, in very nice coat, moves well behind, toeing in front, has a lot of pleasure of
showing. VET ERI 1, ROP-VET
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
10 years old in outstanding condition, portraying everlasting quality, she still has a lean head, she is very well
angulated, she is balanced with firmness in topline, on the move she portrays good reach and drive, her coat is
of excellent soft texture and very well presented. VET ERI 1, ROP-VET
Helsinki 6-7.9.2008, Peter Machetanz, DE
10 years, a big dog in the breed, head with female expression, correct pigmentation & bite, dark eyes, exc
topline, correct front, exc muscles & angulations, correct coat & colour, friendly temperament, correct
movement. VET ERI 1, ROP-VET
Porvoo 13.9.2008, Espen Engh, NO
Bitch of exc type & quality, beautiful proportions & silhouette, expressive feminine head, beautiful outline with
exc neckset & tail, super coat quality, moves like a youngster and looks like a youngster at the age of 10. VET
ERI 1, PN-2, ROP-VET
FALAMANDUS KICK ASS FI36917/05 i Waterley Dressed To Impress e Falamandus Elle Sans Egale kasv. Tanja
Hakamo
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
2 v. kaunis narttu, erinom olemus & ryhti sekä mittasuhteet, erinom ilmeikäs pää, tällä hetkellä hiem
puutteellinen pään karvoitus, purenta ok, erinom kaula & ylälinja, hyvä vankka runko, erinom raajat & käpälät,
erinom liikkuja. VAL ERI 1, PN-1, CACIB , VSP
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weggenborg-Weggemans, NL
2,5 years, nice, top size bitch, nice head, strong neck, good topline, well set & carried tail, well build up, good
angulation, nice feet, good coat, moved out very well with lot of drive, well presented. VAL ERI 1, PN-2,
VARACA
Lappeenranta 23.3.2008, Tanya Ahlman-Stockmari
Erinom koko, neliömäiset rungon mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvin kulm ja rakentunut sekä edestä että
taka, erinom runko, ideaali karvapeitteen laatu, hyvät kookkaat käpälät, erinom liikkeet, erittäin puhutteleva
kokonaisuus, erinom esiintyjä. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Ihana narttu, vankka ja tasapainoinen, erinom mittasuht, kaunis pää, erinom ylälinja, litteät käpälät, tilava

rintakehä, runsas erit hyvälaat karvapeite, tehokkaat tasapain liikkeet, aito olemus, hyvin kaunis ja miellyt
kokonaisuus. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Quality, black bitch, balanced head, dark eye, good neck, excellent feet, super topline, good quarters, grooming
needs attention between front legs, moved well with excellent rear drive. VAL ERI 3, PN-4
Turenki 11.5.2008, Tapio Eerola
Vajaa 3 vuotias, erinomaiset mittasuhteet, hyvä kallo, sopivan vahva kuono, aavistuksen pienet silmät,
moitteeton purenta, sopiva rintakehän vahvuus, erinomaiset kulmaukset, melko hyvä hanta, erittäin vetävät
liikkeet pitkin askelin. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Joensuu 17.5.2008, Johan Juslin
Erittäin rodunomainen narttu, jolla upea ylälinja, erinom tilavuus rungossa, hyvä hännän kiinnitys, hyvä tilavuus
takaosassa, harvinaisen hyvä karvapeite, hyvät liikkeet, ryhdikäs olemus. VAL ERI 1, PN-2
Suvi-Karelia KV 18.5.2008, Rainer Vuorinen
Hyvä narttu jolla rungonpituus nartulle sopiva, tilava runko, kaunis turkki, vapaa liikunta. VAL ERI 2, PN-2
VARACA
Hamina 24.5.2008, Eeva Rautala
Tyylikäs, erittäin hyvän tyyppinen narttu, kaunis feminiininen pää, riittävä kaulan pituus, hyvät rungon
mittasuhteet, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, hyvä häntä, erinomainen karva, liikkuu erittäin hyvin, hyvä
kokonaisuus, erinomainen luonne. VAL ERI 2, PN-2, VARACA
Helsinki 24-25.5.2008, Laurent Pichard, CH
Pretty picture, 2,5 years old very feminine all over, excellent head, nice body, clear neck & shoulders, excellent
feet, proper tailset, correct mover, keeping a strong topline. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, VSP
Forssa KV 14-15.6.2008, Barbara Wood, USA
Very nice bitch, correct type & balance, correct head & expression, wonderful coat texture, moves ? coming &
going. VAL ERI 2, PN-4
Kotka 14-15.6.2008, Veli-Pekka Kumpumäki
Hyvin kaunis narttu, neliömäinen ja vankka, erittäin kaunisilmeinen pää, suuret tummat silmät, upea ylälinja,
hyvin kiinnittynyt kauniisti kannettu hanta, vahva luusto, erit hyvin kulmautunut, erinom turkinlaatu ja kunto,
kauniit sulavat liikkeet, erinom ryhti. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, VSP
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Erit hyväntyyppinen, riittävän voimakaspäinen, hyvä ylälinja, runko voisi olla hieman tilavampi, hyvä häntä,
liikkuu hyvällä vetävällä askeleella sivulta katsoen mutta hieman ahtaasti takaa ja levottomasti edestä, hyvä
karva, hyvä luonne. VAL ERI 1, PN-2
Ypäjä 19-20.7.2008, Tiina Taulos
Upeasti liikkuva valionarttu jolla ensiluokkainen rakenne, erinom rungon mittasuhteet ja kaunis ylälinja, hieno
turkki, ansaitusti valio. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Pori KV 26.7.2008, Unto Timonen
Erinom kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula joka liittyy hyvin runkoon, täyteläinen etuosa, hyvä
rungonmuoto, erinom ylälinja, hyvin kulm pitkät takaraajat, kaunis turkki, liikkuu erinom askelpituudella. VAL
ERI 1, PN-1, CACIB, ROP

Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
This bitch has correct proportions and portrays excellent breed type, head is equidistant with lean back skull,
she has good angulations front and behind, moves out with reach and drive, coming and going she is totally
correct. VAL ERI 2, PN-3, VARACA
HKI 9-10.8.2008, Tuula Plathan
Tasapainoinen, ääriviivoiltaan kaunis narttu, joka on ryhdikäs & terverakenteinen, päässä yksityiskohdat
kohdallaan, mutta minun makuuni pää voisi olla kokonaisuudessaan aavistuksen täyteläisempi, ihana ylälinja,
kaunis hanta, hyvä lihaksisto, koira esitetään upeassa näyttelykunnossa, sillä on priima kaksinkertainen
karvapeite, keveät maata voittavat liikkeet & hyvä tempperamentti. VAL ERI 2, PN-2
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
3 years old, lovely typy female, very nice feminine head, exc body proportions, I prefer a bit stronger topline,
lovely coat condition, good tailset & hind quarters, very good typy movement. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
SKKY erikoisnäyttely 31.8.2008, Sylvie Desserne, FR
Good type, could be more square and compact, lovely head and expression, lovely bone, front and feet, correct
shoulder and neck, well angulated back, moves very well with lots of drive, very good type of coat. VAL ERI 1,
PN-2
Helsinki 6-7.9.2008, Peter Machetanz, DE
3 years, typical for the breed, head with female expression, correct bite & pigmentation, correct body, vg front,
exc muscles, correct angulations, exc coat & colour, correct movement. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Porvoo 13.9.2008, Espen Engh, NO
Beautiful bitch of exc type & quality, exc proportions & beautiful outline and screaming “Tibetan Terrier”,
beautiful head, exc neck, enough body volume, beautiful coat, she moves like a champion she is! VAL ERI 1,
PN-1, ROP
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Sturdy, square black & white bitch in good coat of correct texture, lovely head, good expression, nice neck,
good shoulders, held topline well on the move, strong hind quarters well muscled, drove from behind. VAL ERI
3
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
Very nice bitch, excellent show condition, very nice head shape, excellent expression, good front and rear, she
is shade shorter on the legs but very nice hind quarters and tail set and I like her coat a lot, very nice on the
move. VAL ERI 2, PN-3, VARACA
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Exelent type, strong bone, werry well developed front rib cage, exelent expres, sicer bite, typicat topline &
underline, well angulated front & behind exelent movement & coat texture. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Vackert feminint huvud med mycket bra uttryck, bra hals, korrekta proportione, bra vinklar fram och bak,
kunde ha litet starkare rygg I rörelse, I mycket bra pälskondition, trevligt temperament. VAL ERI 2, PN-3,
VARACA
FALAMANDUS KUSTOM-MADE FI36912/05 i Waterley Dressed To Impress e Falamandus Elle Sans Egale kasv.
Tanja Hakamo

Kajaani 5.1.2008, Kristiina Ahlberg
Suuri runsasturkkinen narttu jonka mittasuht ovat oikeat, hyvä kallo, hieman pitkä kuono, kauniit silmät, hyvä
kaula, riitt etukulmaukset, hyvä rinta, rintakehä- ja luusto, , erinom runko, hivenen pitkä lanne, hyvä hanta,
polvikulma saisi olla voimak, runsas hyvin hoidettu turkki, liikkuu hieman ahtaasti taka muuten rodunom. VAL
ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
2 v vankka narttu jolla hyvä olemus, mittasuhteet & ryhti, erit hyvä kallo, otsapenger & silmät, aavistuksen
pitkä kuono-osa, hyvä purenta, riit kaula, hyvä ylälinja, aavistuksen suora edestä, hyvä runko & takaraajat,
sujuvat sivuliikkeet, esitet kauniissa kunnossa. VAL ERI 2, PN-2, VARACA
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, strongly built bitch, fitting head, strong neck, well ribbed up, enough body depth, correct tailset, good
carriage, well angulated, nice feet, good coat, well presented, moved very well. VAL ERI 2
Lappeenranta 23.3.2008, Tanya Ahlman-Stockmari
Vankka, erinom rungon mittasuhteet, oikea ylälinja, hyvä ilme, erinom rakenne, oikein kulmautunut, kaunis
hanta, oikea karvapeitteen laatu, erinom käpälät, liikkuu hyvin, viimeistelty kokonaisuus. VAL ERI 2, PN-3
Lahti KV 25.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Kookas narttu, hyvin kauniit ääriviivat, kaunis pää, hyvät silmät, korvat, kaulalinja tulisi olla parempi, hieman
suora edestä, hyvä hännänkiinnitys, hyvin hoidettu turkki, hyvä väri ja luonne, hyvät liikkeet. VAL ERI 2, PN-3
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
All quality black bitch, balanced head, good neck & front & topline, well ribbed, well angulated quarters,
immaculate presentation, moved with reach and drive. VAL ERI 2, PN-1, CACIB, VSP
Rauma 10-11.5.2008, Päivi Eerola
Komea narttu, tasapainoinen rakenne ja liikunta, tyypillinen pää, kaunis ylälinja, tarpeeksi runkoa, hyvin
kunnostettu ja esitetty, tehokkaat liikkeet, miellyttävä kokonaisuus, esitetty edukseen. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Turenki 11.5.2008, Tapio Eerola
2 vuotias, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä pää, riittävän suuret silmät, moitteeton purenta,
sopiva rintakehän vahvuus, erinomaiset kulmaukset, aavistuksen pitkä lanne, melko hyvä häntä, vetävät
liikkeet pitkin askelin. VAL ERI 2, PN-3
Kestilä 25.5.2008, Marja Kosonen
Erinomainen tyyppi ja koko, erinomaisen rakenteen omaava valionarttu, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta,
hyvä rintakehä, hyvä luusto, hyvä rintakehän pyöreys ja syvyys, vahva lanneosa, hyvin kiinnittynyt häntä,
erinomainen karvan laatu, erinomaiset pontevat ja keveät liikkeet ja hyvä luonne. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Kotka 14-15.6.2008, Veli-Pekka Kumpumäki
Vahvaluustoinen vankka narttu jolla eri hyvät mittasuhteet, joskin lanneosaltaan melko pitkä, hyväilmeinen
nartun pää, hyvä kallo, kauniit tummat silmät jotka voisivat olla hieman suuremmat, erit hyvin kulmautunut
takaa, niukemmin edestä, vahva runko, hieman villava turkinlaatu, hyvin kunnostettu, ryhdikkäät liikkeet,
hieman ahtaat takaa ja jäykät edestä. VAL ERI 3, PN-4
Forssa KV 14-15.6.2008, Barbara Wood, USA
Lovely bitch, correct type & balance, nice head & bite, good coat texture. VAL ERI 1, PN-3
MIkkeli 5.7.2008, Markku Kipinä

Kookkaan puoleinen tasapainoisesti rakentunut narttu jolla hyvin kulmautuneet raajat, eturinta voisi olla
täyteläisempi, kauniit silmät, hyvä kallo ja purenta, turkki ok, liikkuu näyttävällä sivuaskeleella, hieman löysä
edestä ja kapea taka. VAL ERI 2, PN-3
Lammi 12.7.2008, Kirsti Lummelampi
Erinom runkorakenteinen narttu, hyvä pää, kuono-osa voisi olla vahvempi ja silmät suuremmat, seisoessa
kaunis ylälinja, hyvä runko, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, hyvin kulm raajat, erit hyvät sivuliikkeet,
hieman ahtaan edestä ja takaa, erinom karvanlaatu. VAL ERI 2, PN-2
Ypäjä 19-20.7.2008, Tiina Taulos
Hyvin liikkuva vahva valionarttu, erinom rungon syvyys, eturinta saisi olla parempi, hieman pitkä lanneosa,
hyvälaatuinen karva. VAL ERI 4
Pori KV 26.7.2008, Unto Timonen
Hyväluustoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, kaula voisi olla tyylikkäämpi, hyvin kulm
etuosa, erinom eturinta, erinom runko ja ylälinja, hyvä hännänkiinnitys, pitkät hyvin kulm takaraajat, kaunis
turkki, liikkuu hyvällä askeleella. VAL ERI 2, PN-2, VARACA
Turku 25-26.7.2008, Hans Boelaars, NL
True champion quality, absolutely 1st class coat, correct size, body with substance, pleasing head, can do
better in front, excellent rear, happy character, does well on the move with plenty of drive. VAL ERI 1, PN-1,
ROP
Kuopio 1.8.2008, Mery Chantal, FR
Typical, expressive head, full teeth, scissor bite, strong body, could be a little shorter, beautiful angulations, exc
coat, exc movement & presentation. VAL ERI 3, PN-3
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Beautiful bitch with lot of quality in head, strong bones, could have better shoulder angulation, short in
upperarm, exc coat quality, nice knee angulation, carries her tail very well, moves well behind and ok in front,
nice temperament. VAL ERI 3, PN-3
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
This bitch has excellent head qualities with lean smooth cheeks, she is missing one bottom incisor, she stands a
little close in front and also in hocks, I´d possibly like to see a little shorter coupled, she moves a little bit close
in the rear, I´d like to see a firmer front coming towards, she has excellent reach and drive on the move. VAL
ERI
Seinäjoki 25-26.10.2008, Hans v.d Berg, NL
Nice, excellent in type, very nice in show condition, tip top coat, very nice head shape, very nice eye, a shade
short on legs, very nice in tail set and hind quarters and temperament, she moves with drive, a bit loose in
front. VAL ERI 3, PN-4
FALAMANDUS LILALOO FI21262/06 i Falamandus Homme Du Monde e Falamandus Gollly Gosh kasv. Tanja
Hakamo
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
20 kk vanha musta, pieni valk parta & rintamerkki, hyvin kaunis nuori narttu joka esiintyy erinomaisesti ja on
hyvin itsetietoinen, erit hyvä pää, silmät ja ilme, hyvä purenta, kaunis kaula & ylälinja, erit hyvät mittasuhteet,
vankka runko, erinom takaraajat, hyvä lihaskunto, liikkuu erinomaisesti. NUO ERI 2, PN-3, SERT

Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, elegant, squarly built bitch, lovely head, nice tailset & topline, good croup & tailset, carried a bit tight,
nicely ribbed, needs a bit more depth in body, well angulated, good coat, good feet, moved well. AVO ERI 2,
PN-3, VASERT
Lappeenranta 23.3.2008, Tanya Ahlman-Stockmari
Erinom koko, ihanat rodunomaiset ääriviivat, oikea ylälinja, erit kaunis pää ja ilme, erinom runko, ihastuttava
anatomia, ihana karvapeite, oikea rodunomainen ilme ja asenne, säilyttää ylälinjansa liikkeessä, puhutteleva
kokonaisuus. AVO ERI 1, PN-2, SERT, FIN MVA, VARACA
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Neliömäinen, erin kunnossa, edukseen esiintyvä, tasapain rak narttu, hyvin narttumainen, tyypill pää, hyvä
ylälinja, tasapain kulmaukset ja liikkeet, riitt rintakehä, kauniisti kunnostettu, esiintyy edukseen. VAL ERI 2,
PN-2, VARACA
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Beautiful black bitch, nothing exacurated, quality all through, immaculate presentation, moved well. VAL ERI 4
Helsinki 24-25.5.2008, Laurent Pichard, CH
Excellent breed type, 2 years in beautiful condition, excellent head with good expression, scissor bite, clean
neck and shoulder, proper tailset, slightly narrow behind, well presented. VAL ERI 3, PN-3
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Erit hyvänkokoinen ja hyvärunkoinen tyttö, hyvä pää ja ilme, hyvä liioittelematon ylälinja, kauniit sivu- ja
takaliikkeet, hieman löysät edestä, hieman pehmyt karva. VAL ERI 2
Ypäjä 19-20.7.2008, Tiina Taulos
Erinom mittasuhteet, tasapainoisesti rakentunut, kaunis ylälinja, erinomaisessa kunnossa oleva karva, joskin
vielä hieman pehmeä, liikkuu hyvin. VAL ERI 2, PN-3
FONA OF SJO-WHO-SJI-BIB FI11666/05 I Passiflora Rosa Damascena e Karimah of Sjo-Who-Sji-Bib
Kouvola 16.8.2008, Zvi Kupferberg
Correct size, typical head, rising topline, deep chest, correct front & angulation, excellent coat, good
movement. AVO ERI 2, PN-4
Heinola 17.8.2008, Tuula Maija Tammelin
Miellyttävä kokonaisuus, aavistuksen pitkä, muuten tyypillinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, ryhdikäs, sopiva
turkinmäärä, liikkuu reippaasti ja rodunomaisesti. AVO ERI 1, PN-2, VASERT
Porvoo 13.9.2008, Espen Engh, NO
5 year old, feminine bitch, quite pleasing proportions but not quite balanced, being high behind, well
proportioned feminine head, could do with some more strenght of underjaw & stronger front, correct feet,
topline could be stronger, exc coat, moves narrow behind, quite well from the side but not showing the outline
I would like to see. AVO EH 3
KARAMAIN JASHODHARA FI42161/97 I Karamain Iravadi e Karamain Lady Losang kasv. Tuula & Marianna
Plathan
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
10,5 years old, nice typy female with feminine head, good bodyproportions, presents herself in lovely coat,

good bodyproportions, moves good. VET ERI 3
Valkeakoski 24.8.2008, Natalija Nekrosiene, LT
10,5 years old, excellent condition for age, well boned, excellent head and expression, good neck, level topline,
bit long in loin, but does not spoil the picture, well ribbed chest, good angulation, good movement for age, nice
temperament. VET ERI 2
Tampere 30.8.2008, Anna Brankovic, SR
Good size and format, nice head, typical expression, good topline, correct tail, well developed chest, typical
quarters angulation and movement, good coat, colour, temperament. VET ERI 1, PN-2, ROP-VET
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Good bitch of correct size, good neck, well sprung ribs, well muscled behind, slightly lacking in coat, a little
unsettled on the move. VET EH 4
KARAMAIN QUINEVERE FI36196/04 i Falamandus Frou Frou e Karamain Manzanilla kasv. Tuula & Marianna
Plathan
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Hyvä koko, selvä sukupuolileima, kaunis pää, tasapain kulmaukset, puutteellinen rinnan syvyys, kuit tarpeeksi
kaareutuneet kylkiluut, tasap kulmaukset ja ravi, hyvä karvanlaatu, -peite kunnossa, miellyttävä käytös, esit
edukseen. VAL ERI 4
Rantasalmi 13.7.2008, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Kookas, vahvaluustoinen narttu, oikeat mittasuhteet, hyvät pään suhteet, voimakas kallo-osa, pienet silmät,
hyvä kaula ja selkä, oikea hännän asento, riittävä rungon syvyys, suorahkot lapakulmat, hyvät polvikulmat,
hyvät takaliikkeet, edestä hieman löysät liikkeet, oikea karvanlaatu. VAL ERI 1, PN-2
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
4 years old, very nice typy female, with strong body, exc proportions, good muscles, correct bite, lovely
upperline, good tailset, good hindangulation, good coat condition, good hindquarter movement, frontaction
could be better. VAL ERI 4
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
4 years old, very feminine, good proportions, nice head, excellent eyes, good neck and topline, well sprung ribs,
enough deep chest, correct movement all over, good texture of coat, nice temperament. VAL ERI 2, PN-2
Helsinki 6-7.9.2008, Peter Machetanz, DE
3 years, typical for the breed, female expression, brown eyes, correct pigmentation & bite, exc topline, vg
front, correct muscles & angulations, correct coat & colour, friendly temperament, vg movement. VAL ERI 2,
PN-2
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Feminint huvud med bra uttryck, välburna öron, en vacker hals, litet lösa armbågar, bra proportioner,
välvinklad bak, rör sig bra från sidan, stark rygg, litet lös I fronten. VAL ERI
KARAMAIN SHAMAYA FI35117/07 I Falamandus Frou Frou e Karamain Ramaya kasv. Tuula & Marianna Plathan
Helsinki 6-7.9.2008, Peter Machetanz, DE
1 year, female expression, correct head, bited pigmentation, correct body, vg front, correct muscles &
angulations, correct coat & colour, friendly temperament, correct movement. JUN ERI 1, VASERT

Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Sturdy black bitch in lovely coat & condition, good square shape, good head, nice pigment, moved soundly,
carried tail well, well musckled behind. JUN ERI 1, VASERT
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Härligt temperament, vackert feminint huvud med bra uttryck, bra hals, litet knappt vinklad fram, kunde ha
litet mera förbröst, välburen svans, korrekt vinklad bak, litet lös rygglinje I rörelse, kunde ha ett litet mera
effektivt framsteg. NUO EH 1
KAUT-ZUN NANNETTE FI17481/06 I Falamandus Gri Gri e Kaut-Zun Mandi Mang kasv. Kirsi Logje
Rovaniemi KV 21-22.6.2008, Gert Christensen, DK
2½ years, tall female, nice feminine head and expression, scissors bite, nice dark eyes, good skull, good neck
and topline, wellset tail, ribcage could be better, good body, well angulated, good bones, big feet, moves well,
good coat, nice temperament. AVO ERI 2, PN-2, VASERT, VARACA
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
Strong bones, good substance, quality coat, longer in the body, need more temperament, moving and better
presentation, need more angulations, topline would be in better position. AVO EH 4
Oulu 13.7.2008, Elina Haapaniemi
2,5 vuotias tumman harmaa, kookas narttu, hyvä kallo, sopiva otsapenger, eritt hyvät silmät ja ilme, hieman
pitkä kuono, erinom purenta, vahvat hampaat, hieman lyhyt kaula, vahva luusto, lapakulm saisi olla parempi,
riittävä runko ikäisekseen, toivoisin paremmat takakulm, hyvä hännänkiinnitys, voisi olla kokonaisuutena
feminiinisempi. AVO H
Tornio KV 9-10.8.2008, Michael McCarthy, IR
Well balanced outline, nice eye, good pigment, lovely beard & head cover, nice neck, could be a little tighter in
shoulder, nicely shaped, very good bone, good ribcage, solid topline, nice underline, good moves quite well
coming & going. AVO ERI1, PN-3
KHAMBAS BONITA LIONESS FI35564/01 I Tibicinan Bonito Baron e Khambas Apilaya kasv. Eva Clementson
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d Berg, NL
Very nice bitch, 8 years old, compliments on the condition, very nice head and expression, I love the front and
rear, very nice topline, tail is high set, tail carriage could be better, very nice on the move. VET ERI 2
KIDHILL´S DAISY DELIGHT FI34154/97 i. Tale´s of Fantasy E.T e. Kidhill´s Caramia, kasv. Marita Leskinen
Kiihtelysvaara 13.4.2008, Hans Almgren
11 years old, in very well condition, sound bitch with beautiful head and typical expression, good body, enough
angulation in rear, excellent coat, moves freely, big feet, compact body. VET ERI 1, PN-3, ROP-VET
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Lovely typey bitch, lovely head, has kept her topline, for eleven years, pig flat feet, in first class condition a
credit to her owner, moved well. VET ERI 1, ROP-VET
Kestilä 25.5.2008, Marja Kosonen
Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, kaunis pää, hyvä luusto, erinomainen runko, erinomainen lanneosa,
upeassa kunnossa oleva turkki, ikä näkyy ainoastaan hieman rauhallisempana liikuntana, mutta hyvä
askelpituus. VET ERI 1, ROP-VET

Haukipudas 28.6.2008, Markku Kipinä
Koon ylärajoilla oleva mittasuhteiltaan erittäin hyvä veteraani narttu, hyvä purenta, vahva kuono-osa,
otsapenger voisi olla korostuneempi, hyvät silmät, hieman pysty lapa, riittävä runko, voisi olla voimakkaammin
kulmautunut takaa, turhan alas kiinnittynyt häntä, hieman pehmyt selkä, hyvän laatuinen turkki, joka ei
parhaassa näyttelykunnossa tänään, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvä luonne. VET EH 1
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Koko hieman kookas, Kaunis ilmeinen pää, lyhyehkö kaula, erinom runko, mallikas etuosa, niukat polvikulmat,
hyvä häntä, erinom karva, liikkuu hyvällä askeleella, mutta ikä jo hieman painaa, hyvä käytös. VET ERI 1,
ROP-VET
Turku 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Nice veteran still in show quality, 1st class coat, sturdy body, pleasing head & expression, ok front, needs more
strenght in rear, sweet temperament, moves ok. VET ERI 1, ROP-VET
KIDHILL´S FLORA FI38303/03 i. Dschowo´s Bhadur, e. Kidhill´s Erica, kasv. Marita Leskinen
Kiihtelysvaara 13.4.2008, Hans Almgren
Good size, feminine head and expression, enough skull, enough neck to carry herself proud, could have more
support for elbows, fine bone, normal angulation in rear, nice coat, could have a bit bigger feet, very nice
silhuet. AVO ERI 2, PN-2, VASERT
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Attractive bitch, good square outline, good neck & front, level topline, good tail set, good feet, moved well with
good drive. AVO ERI 3
Rauma 10-11.5.2008, Päivi Eerola
Tasapainoinen narttu, hyvät mittasuhteet, raajojen luusto voisi olla hieman voimakkaampi, hyvin narttumainen
pää, pienet silmät, tarpeeksi runkoa, tasapainoiset liikkeet, karvapeite hieman kuivassa kunnossa, miellyttävä
käytös, esitetään edukseen. AVO ERI 2
Kestilä 25.5.2008, Marja Kosonen
Erinomainen tyyppi ja koko, vahvarunkoinen narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä eturinta, riittävä luusto, hyvä
rintakehän pyöreys, mutta saisi olla syvempi, erinomainen lanne, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen
karvanlaatu, tasapainoiset liikkeet, hyvä luonne. AVO ERI 1
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Hyvän kok kevyt luustoinen narttu, jolla kaunisilm kevyt pää, hyvä rungon pyöreys, mutta saisi olla syvempi,
toivoisin pidemmän kaula, hyvä ylälinja, kaunis hännänkiinnitys ja kanto, liikkuu löysästi edestä, sivulta kevyesti
ja hyvällä askelpituudella, oikeanlaatuinen karva, erinom luonne. AVO EH 2
Haukipudas 28.6.2008, Markku Kipinä
Feminiininen suurehko narttu, jolla kaunis ilmeinen pää, otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä purenta,
etuasentoinen pysty lapa, siksi löysät kyynärpäät, hieman lihavassa kunnossa, riittävät takakulmaukset, hyvä
häntä, voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, hieman löysä edestä, runsas hieman pehmyt turkki, hyvä luonne.
AVO EH 1
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Jalo pää, hyvä purenta, vaaleat silmät, kaunis ylälinja, mallikas etuosa, tanakka runko, hyvä häntä, riittävät
takakulmat, kaunis karva, hyvä askelpituus mutta hiem ? liikkeet, hyvä käytös. AVO ERI 1, PN-3

Pori KV 26.7.2008, Unto Timonen
Hyvät mittasuhteet, raajaluusto voisi olla hieman vahvempi, kallo ja kuono-osaa toivoisin enemmän, riit kaulan
pituus, riitt kulm etuosa, hyvä rungon muoto joka voisi olla hieman syvempi, hyvä ylälinja seistessä, hyvin kulm
takaraajat, hyvin hoidettu turkki, liikkuu hyvin sivulta. AVO EH 1
Turku 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Excellent type & size, very long coat, feminine head, correct bite, heavy shoulders, can be stronger in elbows,
sturdy body, pleasing rear, mvoes well, prefer more action. AVO ERI 2
Saarijärvi 9-10.8.2008, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä pä, hieman kevyt alaleuka, kauniit silmät, hyvät korvat, hyvä purenta, hieman
etuas lavat, turhan pyöreä rintakehä, hyvä takaosa & häntä, kaunis karva, hyvät liikkeet, erinom luonne. AVO
ERI 3
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d Berg, NL
Excellent in type, very nice in bone, substance and body, I like her head shape a lot, very nice eye, good ear set,
excellent front and rear, the I would like to see a bit more length of leg, good tail set, tip top coat, sound
mover. AVO ERI 1
KIDHILL´S GAIA FI30058/08 I Sadi-Ya´s First Choice e Bantam Shepherd´s Lionette kasv. Marita Leskinen
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Black & tan bitch with sweet feminine head, nice dark eye, good resolute expression, not carrying tail as tight
as she could, a little unsettled on the move but this should improve in the age, kept her topline when she did
settle, a little longer cast than some.
Pentunäyttely Espoo 1.11.2008, Tuula Plathan
Sopivan kokoinen, neliömäinen, hyvät ääriviivat omaava pentu, pään pituus oikein, kallo voisi olla hivenen
leveämpi ja silmät suuremmat, tässä kehitysvaiheessa vielä kapeahko & kehittymätön, tänään hieman hoikassa
kunnossa, hyvät kulmaukset edessä & takana, tyylikäs ylälinja, hyvä hanta, erinomainen karvanlaatu, liikkuu
sivulta hyvällä joustolla. PEN 1 KP
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Härligt temperament, bra huvud med mörka ögon, välburna öron, kunde ha litet längre hals, något framskjuten
skuldra, rör sig mellan hoppen riktigt bra men fortfarande mycket valpig. PEN 1 KP, VSP-PENTU
KIDHILL´S GALATEIA FI30059/08 I Sadi-Ya´s First Choice e Bantam Shepherd´s Lionette kasv. Marita Leskinen
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Hyvänkokoinen, hieman pitkärunkoiselta vaikuttava narttu, kaunis ilmeinen pää, hieman vaaleat silmät, kallo
voisi olla vahvempi, hyvä purenta, erit kaunis pitkä hyvin kiinnittynyt kaula, hyvä ylälinja, hyvin kiinnittynyt ja
kannettu häntä, liikkuu hieman töpöttävällä askeleella, ikäisekseen erinom karvanlaatu, iloinen ja reipas,
erinom luonne. JUN EH 3
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Very promising female, needs more time for final development, typical head & exc sizer bite, typical top & tale
carriage, bit straight in front, moving a bit closely behind, exelent simiraty (??) & presentation. PEN 1 KP,
ROP-PENTU
KIRANAS HEDDA HABIBI FI43506/04 i Cags-Pa Bryggeman e Kiranas Game of Love kasv. Seija Kaarlela

HKI kesä 9-10.8.2008, Tuula Plathan
Hyväntyyppinen ääriviivoiltaan kaunis narttu, jolla miellyttävä ilme, suuret silmät & vahva kuono-osa, tyylikäs
ylälinja, eturinta voisi olla täyteläisempi & runko saa vielä syventyä, hyvä lanneosa, lantio & häntä, vahva
luusto, priima karvanlaatu & erinomainen näyttelykunto, liikkuu vaivattomasti, pitkin maatavoittavin askelin,
kaunis kokonaiskuva. AVO ERI 1, PN-3, SERT, FIN MVA
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
Well boned, good substance, excellent head, good neck, quite level topline, correct tailset and carriage, well
ribbed chest, very well angulating, side movement covering well the ground. VAL ERI 3
KIRANAS IBI HABIBI FI28453/08 I Kiranas Fantom e Kiranas Hedda Habibi kasv. Satu Maunu
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Black bitch in good coat, good neck & shoulder, nicely ribbed, a little unsettled on the move, slightly long cast.
LA-FON FULGORA FI26237/05 i Shabash Leroy e La-Fon Fingertip Touch kasv. Sirpa & Sari Heinonen
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
Hieman yli 2 v. kermanvaalea savunharmain karvankärjin, femin narttu joka esiintyy hieman arkaillen, hyvä
pään muoto, tum silmät, purenta ok, voisi kanta itsensä paremmin, seisoo & liikkuu leveästi edestä, riit runko,
hiem niukat takakulm, liian ahtaat takaliikkeet, turkki voisi olla paremmin kunnostettu. AVO H
LA-FON FUNADAMA FI26238/05 i Shabash Leroy e La-Fon Fingertip Touch kasv. Sirpa & Sari Heinonen
Kajaani 5.1.2008, Kristiina Ahlberg
Sopivan kokoinen, matalaraajaiselta vaikuttava narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvät etukulmaukset,
hyvä luusto, riittävä eturinta, hyvä runko, erit pitkä lanne, hyvä häntä, hvyät takakulmaukset, kaunis hyvin
hoidettu tiibetinterrierin turkki, liikkuu ahtaasti takaa, leveästi edestä. AVO H
Kuopio 1.8.2008, Chantal Mery, FR
Exc size, beautiful lines, full teeth, scissors bite, eyes could be a little darker, square, muscular body, exc
angulations, moves well a little close behind. AVO ERI 2, PN-4, SERT
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Strong bitch, good condition, head with good balance, good body, tailset, a little long in the body, but it is a
bitch, coat quality could be better, movement ok, nice temperament. AVO ERI 1, SERT, FIN MVA
Tampere 30.8.2008, Anna Brankovic, SR
Correct size and format, very nice head, good eyeshape and colour, good topline, correct tailset and carriage,
well developed chest, typical quarter angulations, correct coat, colour, temperament, free movement. VAL ERI
1, PN-1, ROP
LA-FON FURINA FI26239/05 i Shabash Leroy e La-Fon Fingertip Touch kasv. Sirpa & Sari Heinonen
Hämeenlinna 18.10.2008, Marja Talvitie
Takaa hieman ahtaasti ja edestä leveästi liikkuva tyttö, oikeanmallinen mutta hieman kevyt pää, hyvä kaula ja
ylälinja, mutta hieman laskeva lantio ja alas kiinnittynyt häntä, aavistuksen pehmeä selkä, erinomainen karva,
hyvä luonne. AVO EH 2
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Black bitch with good expression, nice head, good eye & pigment, good length of neck, nice angled behind,

coat of correct texture, although lacking a little in places, moved ok. AVO ERI 1, PN-4, SERT
LATISCH ANGEL S18856/2003
Tornio KV 9-10.8.2008, Michael McCarthy, IE
Nice female outline, balanced head, good pigment, nice neck, firm front, a little too much condition in body,
nicely presented with good coat, well coupled, nicely angulated, moves quite ok coming and going. VAL ERI 1,
PN-1, SERT, FI MVA, CACIB, VSP
LILI-JAN COSIMA CHILI FI49258/06 I Pam-Zamirin Mister Pirate e Lili-Jan Alexandra kasv. Susanne Malasto
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
17 kk vanha, erittäin oikea olemuksinen itsetietoinen jun narttu, erionom pää, silmät ja ilme, hyvä purenta,
pään karvoitus hieman jyrsitty, hyvä kaula, eritt hyvä luusto, runkoa voisi olla hiem enemmän, hyvin kulm
raajat, liikkuu takaa hyvin, edestä hiem ahtaasti, hyvälaat turkki tuloillaan. JUN EH 2
LÖVSKÄRS ELDIGA EDLA FI39735/02 i Dschowo´s Bhadur e Kidhill´s Designed By Gucci kasv. Paula Forsbacka
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Sturdy gold bitch, balanced head, good pigmentation, good neck & topline, excellent quarters, in lovely coat
condition, moved well with excellent drive. VAL ERI
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Kookas, hieman pitkärunkoiselta vaikuttava valionarttu, erinom rungon pyöreys, hyvä kaula, hieman pysty lapa,
selkälinjassa pehmeyttä, hyvä hännän kiinnitys & kanto, erinom karvanlaatu, liikkuu pitkällä, mutta hieman
ponnettomalla askeleella, erinom luonne. VAL ERI 3
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d Berg, NL
6 years, first of all I love the coat of hers, very nice in temperament, very nice in head shape, good expression,
strong pigmentation, good front and rear, she is a bit longer in body, good tail carriage, nice bitch, correct on
the move. VAL ERI 4
LÖVSKÄRS EXCLUSIVE EFRA FI39738/02 i Dschowo´s Bhadur e Kidhill´s Designed By Gucci kasv. Paula Forsbacka
Saarijärvi 9-10.8.2008, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Hyvin tyypillinen hieman matalaraajainen, erinom pää, hyvät silmät, hyvä purenta, etuas lavat & hieman lyhyt
kaula, hieman suora lantio, hyvä polvikulmaus, hyvä hanta, liikkuu hyvin, hieman pehmeät karvat, miellyttävä
luonne. AVO EH
LÖVSKÄRS EXOTISKA EBOLI FI39737/02 i Dschowo´s Bhadur e Kidhill´s Designed By Gucci kasv. Paula Forsbacka
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Pretty grey bitch, square outline, excellent body condition, nothing exacurated, her bite lets her down, moved
well. VAL ERI
LÖVSKÄRS FAVO-RIT FENGRI FI32915/03 I Karamain Koppertone Kid e Dschowo´s Paras kasv. Paula Forsbacka
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
4 years, elegant bitch, feminine head, nice neck & topline, enough ribbed up, good tailset & carriage,
sufficient body depth, well angulated, good feet, nice coat, moves out well, well presented. VAL ERI 3
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola

Hyvä koko & mittasuhteet, selvä sukupuolileima, tarpeeksi runkoa, tasap kulmaukset, hyvin narttumainen pää,
vain 5 alaetuhammasta, hyvä ryhti, tasapain rakenne ja ravi, takaraajoissa kannukset, karvapeite saisi olla
paremmin kunnostettu kehää varten, miell käytös, esitetään edukseen. VAL ERI 3
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Typey black bitch, excellent proportions, balanced head, good neck & topline, well ribbed, moved well. VAL ERI
LÖVSKÄRS GE-GYATSA-LA FI32957/05 I Ge-La´s Ice Man e. Lövskärs Eldiga Edla, kasv. Paula Forsbacka
Turku 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
HIeman yli 2 v kullanvärinen hiem matalaraajainen narttu, joka esit hieman tuhtina, hyvä pään muoto, purenta
ok, hyvä kaula, seisoo ja liikkuu leveästi edestä, raajakorkeutta tulisi olla enemmän, hiem niukasti kulm edestä
ja taka, liikeradan tulisi olla pidempi ja tehokkaampi. AVO H
Rauma 10-11.5.2008, Päivi Eerola
Hyvä koko, selvä sukupuolileima, hieman pitkä, hyvin tyypillinen narttumainen pää, riittävän tasapainoinen
kulmaus, ylälinja pai lapojen takaa, karvapeite pörröinen kunnossa, tasapainoiset liikkeet, miellyttävä käytös,
esitetään edukseen. AVO EH
LÖVSKÄRS GE-GYALWA-LA FI32958/05 I Ge-La´s Ice Man e. Lövskärs Eldiga Edla, kasv. Paula Forsbacka
Saarijärvi 9-10.8.2008, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erittäin hyvä tyyppi & koko, hyvä pää, hyvät silmät & korvat, hyvä purenta, hieman pystyas lavat, hieman
pyöreä rintakehä, hyvä takaosa & häntä, liikkuu hyvin, hyvä karva & luonne. AVO ERI 4
LÖVSKÄRS HSI-HSIA FI46220/05 i Tibicinan Bonito Baron e Lövskärs Exotiska Eboli kasv. Paula Forsbacka
Tornio 23.2.2008, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvänkokoinen, hieman pitkärunkoinen, vahva luustoinen narttu, hyvät pään mittasuht, kevyt kuono-osa,
vaaleat silmät, lyhyt kaula, hyvä selkä, hieman pitkä lanne, hyvä hännän asento, kevyt rinnat, riitt kulm edestä
ja takaa, löysät etuliikk, tehoton sivuliike, karkea karvanlaatu. AVO EH 1
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
Good sized female, in excellent condition, enough temperament, enough coat, good prepared, head with
proportion with the body, enough neck, strong in topline, good position of ears and tail, enough angulations,
good presented, enough movement. AVO ERI 1, PN-3, VARACA
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Hyvä pään muto ja purenta, kaunis ilme, hyvä ylälinja, mallikas etuosa, vankka runko ja hyvä häntä, niukat
polvikulmat, matala kinner, kaunis karva, hyvä askelpituus mutta raskaat liikkeet, hieman itsepäinen käytös.
AVO EH 2
Saarijärvi 9-10.8.2008, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erittäin kaunis kokonaisuus, kaunis pää, erinom ilme, hyvä purenta, hyvät kulmaukset, pyöreähkö rintakehä,
erinom häntä, kaunis turkki, ihanat liikkeet, hyvä luonne. AVO ERI 1, PN-2, VASERT
LÖVSKÄRS INDIA TSANG-PA FI19239/06 i Kiranas Goodwill Zan-Po e Lövskärs Favo-Rit Fengri kasv. Paula
Forsbacka
Kankaanpää 13.4.2008, Juha Putkonen
Koko 37 cm, Erinom koko, hyvät neliömäiset rungon mittasuhteet, luusto voisi olla hieman vankempi, hyvä

kallo-osa, hieman kevyt ja lyhyt kuono, kauniit tummat silmät, erinom purenta, erinom runko, puutteellinen
eturinta, hieman löysyyttä edessä, hyvät korkeat takaraajat, hyvä asent häntä, hyvä karvanlaatu joka voisi olla
mustempi, liikkuu takaa hyvin, edestä löysästi, riit askelpit sivulta. AVO ERI 1, PN-1, SERT, FI MVA, VSP
LÖVSKÄRS JARMILA FI45224/07 i Sadi-Ya´s First Choice e Lövskärs Favo-Rit Fengri kasv. Paula Forsbacka
Tornio 23.2.2008, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
hyvä luusto, koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä pään muoto, vahva kuono-osa, hyvä kaula, selkä
ja lantio, oikea hännän asento, ikäisekseen hyvä rintakehä, riitt kulm edestä ja taka, liikkeissä parantamista,
epävarmuutta, hyvä karvanlaatu. PEN 1, KP, ROP-PENTU
Vaasa 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Typical black bitch, good bite, balanced head, good neck & shoulders, appears a shade long, the tail well set,
well ribbed, moved a little close behind. JUN ERI 3
Kestilä 25.5.2008, Marja Kosonen
Erinom tyyppi, tällä hetkellä hieman pitkärunkoiselta vaikuttava narttu, kaunisilmeinen pää, toivoisin
vahvemman alaleuan, hyvä purenta, vahva luusto, oikeanmallinen rintakehä, vielä kevyt lanneosa, hyvin
kiinnittynyt häntä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella, mutta tällä hetkellä
erittäin ahdas takaa ja löysä edestä, erinomainen luonne. JUN EH 2
Kemi 7.6.2008, Gunnar Nymann, DK
10 months, would like little more legs to give better balance, very nice head expression, scissors bite, ok neck,
good topline in croup, very nice shoulder, could have a little more bend of stiffle, good bone, nice length of
steps, would like more stability in front, ok in the rear, good coat quality, could be better presented. JUN EH 1
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
Good developed, in good condition, enough coat for the age, good pigment, strong head, enough long &
angulation, ? topline, good chest & front, good represented, enough moving for the age. JUN ERI 1, PN-2,
VASERT
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Hyvä pään muoto, erinom purenta, keskirusk silmät, hyvä kaula ja mallikas etuosa, tanakka runko, voisi olla
hieman lyhyempi, hyvä hanta ja takaosa, lupaava karva, liikkuu hyvällä askeleella, vielä keinuvat etuliikkeet,
touhukas käytös. JUN ERI 1, PN-4
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d Berg, NL
15 months, is a bit lower on legs, she needs time to get a good coat texture, lovely head shape, nice eye, strong
muzzle, good front and rear, very nice in tail set, we have to wait for the coat, movement could be better. NUO
EH 4
LÖVSKÄRS JOMO FI45225/07 i Sadi-Ya´s First Choice e Lövskärs Favo-Rit Fengri kasv. Paula Forsbacka
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Lovely square typey black bitch, balanced head, good neck, sound front, good topline, needs to pay a lot of
attention to presentation, because she is quality bitch though, moved well. JUN ERI 2
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Kookkaampi, oikeat mittasuht omaava nuori narttu, hyvä ilm pää, hyvä purenta, tummat silmät, hyvän pituinen
kaula, hyvä ylälinja, hyvä hännänkiinnitys ja kanto, hyvä pyöreä runko joka voisi olla syvempi, hyvä raajaluusto,
karvanlaatua on vaikea arvostella koska se on tahmea, liikkuu reippaalla askeleella, mutta askel voisi olla

pitempi. NUO EH 3
LÖVSKÄRS KHU-KHU-NOR FI53305/07 i Karamain Larache e Lövskärs Ge-Gyalwa-La kasv. Paula Forsbacka
Rantasalmi 137.2008, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvänkokoinen, vielä kevytluustoinen narttu, selvä sukupuolileima, hyvät pään mittasuhteet, pienet vaaleahkot
silmät, hyvä kuono-osa, oikea ylälinja, hyvä asentoinen häntä, runko vielä kevyt, suorahkot lapa ja polvikulmat,
kevyt raajaluusto, hyvät etu- ja takaliikkeet, hieman ryhdittömät sivuliikkeet, hyvälaatuinen karva. JUN EH 1
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Sweet grey & tan bitch, nice head, good neck, a little longer cast than some, moved well, both going away &
coming toward, good tail & head carriage. JUN EH
PAM-ZAMIRIN HILDA ELITESS FI42579/01 i Falamandus Enfant D´Elite e Pam-Zamirin Daring Defector kasv.
Pirjo & Aarre Mäki
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan tyylikäs valionarttu, joka liikkuu hyvällä ja reippaalla askelpituudella, joskin
hieman leveästi edestä, kaunis ylälinja, hyvä hännänkiinnitys & kanto, hyvä rungon pyöreys, mutta voisi olla
syvempi, erinom karvanlaatu, hyvä luonne. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
8 years old black bitch in super condition, sweet head, good neck & shoulder, well sprung ribs, spot on for
size, tail carried well over the back, good angulation, moved well. VAL ERI 4
PAM-ZAMIRIN NEIGE ETERNELLE FI49523/05 I Shakra Patan Kuo Yarlung Namtso e Araki Evil Miss Goldshoes
kasv. Pirjo & Aarre Mäki
Rovaniemi KV 21-22.6.2008, Gert Christensen, DK
2 years, very tall female, long feminine head, dark eyes, good skull, good neck and topline, well set tail, good
body, too straight angulated in front, sufficiently angulated in rear, big feet, too unstable in front movement,
nearly too much coat, nice temperament. AVO H
Kuopio 1.8.2008, Chantal Mery, FR
Tall bitch, could be more feminine, full teeth, scissors bite, exc pigmentation, tall, square body, very muscular,
exc coat texture & condition, exc movement & presentation. AVO ERI 2
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
White & black bitch in good coat, nice head, good eye & pigment, good neck, nice square shape, well angled,
moved ok, a little unsettled in front. AVO EH 2
PAM-ZAMIRIN QUEEN QUATSELLA FI16489/07 I Aragorn Patan Kuo Yarlung Namtso e Pam-Zamirin Fahrina
Simona kasv. Pirjo & Aarre Mäki
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
13 months, small bitch, but lot of substance, correct head, needs more neck, well sprung ribs, correct tail
carried too tight, correct angulation, good feet, correct coat, she needs more leg, to get a propor proportion
and more training to show herself better. JUN H
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Pretty bitch, nice head, good pigmentation, I´d prefer a better neck, good topline, good feet, I´d like a little

more length of leg, and coat presentation needs more attention, moved ok. JUN EH 4
PAM-ZAMIRIN SABOT DE VENUS FI33519/08 I Araki Fantastic Freddy of Capeldewi e F´Tsang-Ma od Vilzonky
kasv. Pirjo & Aarre Mäki
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Square white & black bitch with good eye, colour & pigment, good neck & shoulder, lovely topline, settled
when moved slightly slower, good hind angulation, nice balanced shape when stood. PEN 2 KP
PAM-ZAMIRIN SI-JOLIE FI33517/08 I Araki Fantastic Freddy of Capeldewi e F´Tsang-Ma od Vilzonky kasv. Pirjo
& Aarre Mäki
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Nice black & white bitch with sweet head, good eye, nice pigment, good neck & shoulder, good topline, when
she settled on the move, good hind angulation, will mature well. PEN 1, KP, ROP-PENTU
PAM-ZAMIRIN SOIR D´ETE FI33518/08 I Araki Fantastic Freddy of Capeldewi e F´Tsang-Ma od Vilzonky kasv.
Pirjo & Aarre Mäki
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
White & gold bitch with nice head, adequate neck, good dark pigment, slightly longer in back than some, tail
well set & carried over the back, moved quite steadily. PEN 4
Espoo pentunäyttely 1.11.2008, Tuula Plathan
Ryhdikäs, neliömäinnen, ääriviivoiltaan kaunis pentu, kapeahko kallo, kauniit silmät, hyvä kirsu, hyvät raajat,
kaunis karvapeite, liikkuu sivulta oikein hyvin, taka ahtaasti, miellyttävä käsitellä. PEN 1, KP, ROP-PENTU
PINDAROS FANTASTIC ME FI22527/06 I Pindaros Devilindisguise e Sadi-Ya´s Prank´s Shine kasv. Petra Sankelo
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, lovely bitch, strong topline, well carried tail, well bodied up, good angulation, nice feet, lovely coat,
well presented, strong mover. AVO ERI 1, PN-1, SERT, FI MVA, CACIB, ROP
Lappeenranta 23.3.2008, Tanya Ahlman-Stockmari
Vahva vankka narttu, seistessään oikeat rungon mittasuhteet, mutta tahtoo vähän saada pituutta lisää
liikkeessä, oikeat pään mittasuhteet, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, oikeat pään mittasuhteet, kuono-osa
saisi olla voimakkaampi, hyvä runko ja takaosa, hieman etuasent lavat, hyvä karvapeite ja hännän kiinnitys,
liikkuu hyvin takaa, hieman ulkonevin kyynärvarsin edestä. VAL ERI 3, PN-4
Helsinki 24-25.5.2008, Laurent Pichard, CH
Excellent breed type 2 years very stylish, correct head, good expression, well set ears, excellent neck, proper
shoulders, ribcage ok for age, slightly narrow behind, moves ok, well presented. VAL ERI 2, PN-3, CACIB
Forssa KV 14-15.6.2008, Barbara Wood, USA
Pretty bitch, correct coat texture, nice balance, I´d like see shorter muzzle, moves true coming & going. VAL ERI
3
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
This bitch is very well constructed, she´s very sound in movement, she has a very correct head with large round
eyes and smooth lean cheeks, on the move she has great reach and drive, she carries her tail correctly. VAL ERI
Helsinki 9-10.8.2008, Tuula Plathan

Ihastuttava teddykarhumainen tiivis, vankka narttu joka silti elegantti & täysin liioittelematon, täyteläinen pää,
jossa suuret silmät, kaunis kallo-osa, voimakkaat leuat & suuri kirsu avoimin sieraimin, oikea ilme, tyylikäs
ylälinja, hyvä lyhyt runko & täysin neliömäiset rungon mittasuhteet, hyvä luusto, erinomaiset liikkeet,
kaksivuotiaalla turkki vaihdossa, silti hyvässä näyttelykunnossa, ja priima aikuisten peitinkarva näkyvissä,
korkealuokkainen narttu. VAL ERI 1, PN-1, VSP
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Sturdy, well balanced black & white bitch with lovely head, good neck & shoulders, slightly lacking in coat but
what she has is good & correct texture, well muscled behind, moved well with good head & tail carriage. VAL
ERI 2, PN-2
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Härlig rastyp med ett vackert huvud med bra uttryck, mycket bra proportioner med bra hals, kunde vara litet
stramare I sin rygglinje bade stående och I rörelse, mycket välburen svans, rör sig med ett bra steg, bra
pälskvalitet. VAL ERI 1, PN-2, CACIB
PINDAROS FORBIDDEN FRUIT FI22530/06 I Pindaros Devilindisguise e Sadi-Ya´s Prank´s Shine kasv. Petra
Sankelo
Kajaani 5.1.2008, Kristiina Ahlberg
Kookas femin junior narttu jolla erinom mittasuht, kaunis pää, pienet silmät, hyvä purenta, hyvä kaula, hieman
pysty lapa, eturinta saisi olla leveämpi, hyvä luusto, riittävä runko, hyvä selkä, hyvät takakulm, hyvä hanta,
liikkuu rodunom muuten mutta hieman vispaten. NUO ERI 1, PN-3, VASERT, VARACA
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, happy, good moving bitch, nice head, good topline, lovely croup, excellent tailset & carriage, well
bodied up, good angulation, compact feet, good coat, well presented. AVO ERI 4
Kankaanpää 13.4.2008, Juha Putkonen
39,5 cm, Kookkaanpuoleinen oikeat rungon mittasuhteet, luusto voisi olla vankempi, hyvä kallo-osa, hieman
kevyt ja lyhyt kuono, tummat silmät, hyvä purenta, runko voisi olla hieman vankempi, hieman löysyyttä edessä,
hyvät korkeat takaraajat, hyvä asentoinen häntä, hyvä karvanlaatu joka voisi olla mustempi, liikkuu takaa
kapeasti, löysästi edestä, hyvä askelpituus sivulta. AVO ERI 2, PN-3
Lahti KV 26.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Tyypillinen kaunis narttu, erinomaiset liikkeet, hyvät mittasuhteet rungossa, rodunomainen ylälinja, kaunis
karvapeite, hyvä väritys, kaunis narttu. AVO ERI 1, PN-2, SERT, FI MVA, VARACA
Hamina 24.5.2008, Eeva Rautala
Erittäin hyvän tyyppinen & tyylikäs narttu, elegantti pää, riittävä otsapenger, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä
runko, kauniit mittasuhteet, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, hyvä hännän asento, hyvä karvan laatu,
liikkuu vetävällä askeleella, erinomainen luonne. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Kotka 15.6.2008, Veli-Pekka Kumpumäki
Erinom mittasuhteet, hyvin neliömäinen erit kaunis ylälinja, hyvät pään mittasuhteet ja ilme, vahva luusto,
runko saa vielä valmistua, hyvin kiinnittynyt häntä, kaunis hyvänlaatuinen ja –kuntoinen karvapeite, ryhdikäs
hyvä liikkuja, erittäin narttumainen. VAL ERI 2, PN-3
Pori KV 26.7.2008, Unto Timonen
Kaunislinjainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää, hyvä ilme, tyylikäs kaula, hyvin kulm etuosa, runko

voisi olla hieman täyteläisempi, erinom ylälinja, hyvin kulm takaraajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin sivulta. VAL
ERI 3, PN-4
Kuopio 1.8.2008, Chantal Mery, FR
Elegant bitch, exc head, full teeth, scissors bite, almond shape eye, very good reach of neck, well balanced
body, exc coat texture & condition, moves very well, exc handling. VAL ERI 2, PN-2, VARACA
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Nice bitch with good balance in head, could have better fill in muzzle, little soft topline, I´d like to see better
knee angulation, movement just ok, not in full coat today, missing drive behind because of knee angulation.
VAL ERI
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
This bitch portrays excellent breed type, she has a lean head and nice round eyes, coat texture is correct, she
has large flat feet, she has a light arch on her loin, she tends to stand a little close in the rear, on the move she
has excellent movement with reach and drive, she carries her tail correctly. VAL ERI 3, PN-4
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
2 years old, lovely head expression, good bite, exc typy coat, lovely body proportions, good upperline, exc coat
condition, good hind quarters, good typy movement. VAL ERI 2, PN-3, CACIB
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Young black bitch in good condition, but lacking length of coat & finish, nice head, good dark eye, good neck,
topline, well angulated behind, moved well. VAL ERI
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Bit long female, correct bone, werry nice head & expression, typical topline, bit too straight in front moving
with good drive, typical coat texture. VAL ERI 3, PN-4
QANDA LHI´S BODHGAYA FI12942/07 i Wang Nagpo von Nama-Schu e Abrakadabradarkqueen kasv. Lisa Del
Monte
Tuuri 7.6.2008, Elina Haapaniemi
2,5 vuotias hiekanvärinen eloisa narttu, feminiininen, vielä selkeästi nuori, hyvä pään muoto, oikea purenta,
alhaalla edessä 4 alaetuhammasta, 2 menetetty omistajan ilmoituksen mukaan tapaturmaisesti, mutta ei
todistusta, hyvä kaula, riittävä ylälinja, hyvä luusto, tarvitsee hieman enemmän runkoa, mutta voisi kantaa
itsensä hieman ylväämmin. VAL EH 1
Oulu KV 12.7.2008, Rajko Rotner, SI
In good condition, excellent temperament, excellent prepared quality coat, nice head, need more substance,
good position of ears & tail, enough chest, excellent front, excellent presentation & move. VAL ERI 1, PN-1,
SERT, FI MVA, CACIB, VSP
Kuopio 2.8.2008, Monique van Brempt, BE
Beautiful bitch super condition, exc head in all its forms, strong bones, square built, exc shoulders, good
topline, super tailset, beautiful coat, body could be little bit deeper, movement ok behind & front, good mover,
nice temperament. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, VSP
Kuopio 3.8.2008, Guy Jeavons, CA
Female of correct size, short back, head with good proportions, unfortunately she only has four bottom
incisors, she´s well angulated front and behind, she could have larger feet, she stands a little close on hocks,

she has good reach and drive going around, she carries her tail very well. VAL ERI
QANDA LHI´S DORJE PAMO LOI07/73336 i Dalghani´s Ma Ni Kar Lo e Schaka-Ta´s Rah-Lhi kasv. Lisa Del Monte
Kajaani 5.1.2008, Kristiina Ahlberg
Kookas, vielä kovin pentumainen, feminiin juniori narttu, hyvä kallo ja kuono, hieman pienet silmät, riitt kaula,
pysty lapa, eturinta vielä tulossa, hyvä luusto, hyvä runko, hyvät takakulm, runsas pentuturkki, hyvä häntä,
liikkuu hieman kapeasti takaa, leveästi edestä, tarvitsee aikaa. JUN EH 2
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Smart black & white bitch, good head, super neck, excellent front & topline, well ribbed, good quarters, moved
well. JUN ERI 1
Tuuri 7-8.6.2008, Elina Haapaniemi
15 kk mustavalkoinen juniorinarttu, joka tarvitsee enemmän kehäharjoitusta, hyvät mittasuhteet ja ääriviivat,
hyvä pää, silmät ja ilme, purenta ok, riittävä kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto, riittävä runko, hyvät
takakulmaukset, askeltaa erittäin hyvin sivulta, tämän koiran kanssa kannattaa harjoitella. JUN EH 1
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Koko hyvä, hyvä pään muoto, kaunis ilme ja hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, niukahkot etukulmaukset,
eturintaa puuttuu ja hieman rintakehä, hyvä häntä ja takaosa, kaunis karva, hyvät liikkeet ja reipas käytös. NUO
ERI 1, PN-1, SERT, CACIB, VSP
Saarijärvi 9-10.8.2008, Zidy Munsterhielm-Ehnberg
Erittäin hyvä tyyppinen, sopivan kokoinen, kaunis nuori narttu, kaunis pää, erinom silmät, hyvä purenta, hyvin
kulmautunut, rintakehä hyvä mutta koira hieman laihassa kunnossa, erinom häntä, liikkuu kauniisti joskin
hieman ahtaasti takaa, kaunis karva, erinom luonne. NUO ERI 1, PN-1, SERT, ROP
QITSUKAN ANI FI2096707 i Aragorn Patan Kuo Yarlung Namtso e Falamandus Golly Gosh
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Well boned golden &white bitch, good dark eye, good neck, moved ok behind, difficult to assess as she was
unsettled in coming towards me. NUO T
ROGELL´S PHI-NA-CO-LHA-DA N14407/05
Eckerö 27.28.9.2008, Hassi Assenmacher-Feyel
Good size, excellent head, very feminine expression, scull a bit round, black nose, good stop, dark eyes, well
placed, good ear carriage, compact body with level topline, long ribcage, excellent angulations, moves well,
excellent coat texture, excellent temperament. VAL ERI 1, PN-1, SERT, FI MVA, CACIB, VSP
SADI-YA´S EVERGREEN MAGIC FI51180/04 I Kham-Bu Greentara Lamleh von Nama-Schu e Sadi-Ya´s Magic
Superstar kasv. Pirjo Carlson & Minna Granskog
Turku KV26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
3 v. hyvin femin kaunis narttu, jolla erinom mittasuhteet, hivenen tuhti, hyvin kaunis pää, silmät & ilme,
purenta ok, itsetietoinen olemus, sopiva luusto, hyvä takaosa, liikkuu hyvin mutta etuaskel voisi olla hivenen
pidempi. VAL ERI 3, PN-4
Lahti KV 26.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Ihastuttava, jolla on kaikki ne ominaisuudet joita minä tältä rodulta odotan, se on kooltaan ihanne,

äärimmäisen narttumainen, erittäin tyypillinen, sillä on ihastuttava ilme, ylälinja, vahva runko, juuri sopiva
luusto, suuret tassut, aivan erinomainen kyky liikkua, karismaattinen. VAL ERI 1, PN-1, CACIB, ROP
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Bra huvud, kunde ha litet mera stop, korrekt hals, välvinklad fram och bak, kunde ha litet stramare rygglinje i
rörelse och stående, välvinklad fram och bak, rör sig med bra steg, bra pälskvalitet. VAL ERI 4
SADI-YA´S FOREVER SHINE FI10995/05 i Karamain Iravadi e Sadi-Ya´s Prank´s Shine kasv. Pirjo Carlson & Minna
Granskog
Lahti KV 26.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Erittäin hyvän kokoinen, hienon tyyppinen viehättävä, hyvin kaunis pää, ilme ja purenta, vahva hyvä runko,
rintakehä, hyvät takakulmaukset, tassut, liikkuu hyvin, hyvä luonne. AVO ERI 2, PN-4, VASERT
Mäntsälä-Järvenpää 29.6.2008, Erdösne Balogh Zsuzsanna
Good size and good proportions, her head coat not very elegant, bit short, lovely head, correct pigment,
correct topline. AVO ERI 3
MIkkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvin kulmautuneet raajat mutta etuasentoiset lavat, löysyyttä kyynärpäissä, kaunis
hanta, hyväilmeinen pää, kauniit silmät, hyvä purenta, liikkuu hyvällä sivuliikkeellä mutta löysä edestä,
valitettavasti turkki on öljyinen eikä näyttelykunnossa. AVO EH 3
Rantasalmi 13.7.2008, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Hyvät mittasuhteet ja koko, riittävä luusto, hyvät pään suhteet, tummat pienet silmät, vahva kuono-osa, hyvä
kaula ja selkä, oikea asentoinen häntä, hyvä rungon muoto ja –syvyys, hyvät etu- ja takaliikkeet, ryhdikkäät,
tehokkaat sivuliikkeet, karkea, hieman kuiva karvanlaatu. AVO ERI 1, PN-1, SERT, ROP
HKI kesä 9-10.8.2008, Tuula Plathan
Ihanteellisen kokoinen, hyvin feminiininen, tiivis, neliömäinen narttu, kokoon nähden sopusuhtainen pää &
puhutteleva ilme, hyvä eturinta, keskivahva luusto, erinomainen runko, kaunis niska liittyy pehmeästi lapoihin,
jämäkkä selkälinja, kaunis häntä, pitkä takaraajat matalin kinterein, liikkuu & esiintyy hyvin, kaksinkertainen
karvapeite. AVO ERI 2, PN-4, VASERT
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Sturdy square bitch, nice head, adequate neck, well ribbed, strong muscled hindquarters, moved ok. AVO EH 3
Hämeenlinna 18.10.2008, Marja Talvitie
Hyväntyyppinen, kokoonsa nähden hyväluustoinen ja hyvä runko, isot käpälät, kaunis ylälinja, karva ei
parhaassa kunnossa, liikkuu ok. AVO ERI 1, PN-2, SERT
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Correct size and proportions, lovely head, sizers bite, exelent picmentation, typical topline, needs petter front
angulations, bit too close in hawks, needs more porer and drive & coat texture. AVO EH 1
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Bra huvud men skulle önska litet mera stop, I litet högt hull, vackra linjer stående men skulle önska litet mera
attityd I ringen I rörelse, något framskjuten skuldra, korrekt vinklad bak, rör sig med bra steg, kunde ta för sig
litet mera fram. AVO EH 1
SADI-YA´S GUESS WHO FI56597/07 i Sadi-Ya´s Midnight Prank e Sadi-Ya´s Evergreen Magic kasv. Pirjo Carlson

&

Minna Granskog

MIkkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Hyvin rakentunut, hyvän kokoinen pentu jolla hyvä ilmeinen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta, hyvin
kulmautunut etuosa, ikäisekseen hyvä runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, vielä löysä
edestä ja ahdas takaa, turkki tulossa, hyvä luonne. PEN 2 KP
SADI-YA´S MAGIC SO MUCH FI40004/96 I Atisha´s Magic Midnight Sun e Sadi-Ya´s Just Like Stars kasv. Pirjo
Carlson & Minna Granskog
Lahti KV 26.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Erinomaisessa kunnossa oleva kaunis linjakas seistessään, ylevän näköinen, kaunis kaula ja selkälinja,
erinomainen runko, hyvät tassut ja hännän kiinnitys, ei tahdo nostaa hanta liikkeessä, hyvänlaatuinen, hyvin
hoidettu turkki, hyvä väritys. VET EH 1
SADI-YA´S MAGIC SUPERSTAR FI40006/96 I Atisha´s Magic Midnight Sun e Sadi-Ya´s Just Like Stars kasv. Pirjo
Carlson & Minna Granskog
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Kookkaan puoleinen, vankkarunkoinen, mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
ilmeinen pää, hyvät silmät ja purenta, hyvä turkki, voisi kantaa häntäsä paremmin, ei halua kantaa itseään
liikkeessä, löysä etuosaltaan. VET EH 2
SADI-YA´S PRANK´S SHINE FI35932/00 I Sadi-Ya´s Midnight Prank e Sadi-Ya´s Magic Superstar kasv. Pirjo
Carlson & Minna Granskog
Porvoo 13.9.2008, Espen Engh, NO
Very attractive strong & sound 8 year old bitch of exc type & quality, attractive head, strong neck, well
angulated front, not quite the topline of her younger years, moderate but balanced hind quarters, plenty of
body, exc coat quality, moves very soundly and with plenty of energy & enthusiasm. VET ERI 2, PN-3
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Well coated black & white, well balanced, good neck & shoulders, well muscled behind, good ribs & chest,
slightly unsettled on the move, but sound. VET ERI 1, PN-3, ROP-vet
Hämeenlinna 18.10.2008, Marja Talvitie
Erinomaista tyyppiä oleva, erinomaisesti liikkuva, hyväpäinen tyttö, hyvät raajat, isot etukäpälät, hieman alas
kiinnittyvä hanta, hyvä luonne. VET ERI 1, PN-1, ROP, ROP-vet
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Typical exelent condition for ange, werry nice head & expression, sizer bite, exelent fore chest & rib case, soft
back, ellbows bit out, exelent side movement & coat texture. VET ERI 1, PN-3, ROP-vet
Voittaja 13-14.12.2008, Bo Skalin, SE
Den här attityden skulle många yngre hundar ha, I mycket bra condition, vackert huvud, bra uttryck, kunde ha
litet mera stop, bra hals, stark rygg, korrekta proportioner, rör sig mycket bra, bra pälskvalitet. VET ERI 1, PN-1,
VSP, ROP-vet V-08
SHABASH MAGGIE FI12357/07 I Kham-Bu Greentara Lamleh von Nama-Schu e Shabash Lucy kasv. Kati Nortaja
Kouvola 16.8.2008, Zvi Kupferberg

Correct size, typical head, correct topline & chest, correct front & angulation, typical coat, good movement.
NUO ERI 1, PN-3, VASERT
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
20 months old, quite strong female with good head, good bite, strong body, good upperline with correct tailset,
good hindquarters, coat good but not optimal, in the movement very energetic but needs training. NUO ERI 1
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
20 months old, good size, bit long in body, good bones and substance, excellent head, good neck, level topline,
too long in loin, very well sprung ribs, good shoulders, front feet turns out, well angulated behind, good side
movements. NUO EH 1
Porvoo 13.9.2008, Espen Engh, NO
20 months old bitch with very attractive proportions & silhouette, exc head, good strength of underjaw, long
neck, good front angulation, still needs to develop in forechest, but has good depth, attractive topline & tailset,
strong hind quarters, correct feet, coat in between stages could be more parallel going away but moves very
well from side. NUO ERI 1, VASERT
Hämeenlinna 18.10.2008, Marja Talvitie
Hyväntyyppinen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, mutta hieman liian laskeva lantio ja alaskiinnittynyt hanta, hieman
karkea karva, ei parhaassa kunnossa, liikkuu hieman takaraajat rungon alla, hyvä luonne. NUO EH 1
SHABASH MOLLY FI12356/07 Kham-Bu Greentara Lamleh von Nama-Schu e Shabash Lucy kasv. Kati Nortaja
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
14 months, tall bitch, lovely head, good body proportion, well bodied up for age, good tailset & carriage, nice
feet, good angulation, coat could be bit more profuse, moved well. JUN ERI 1
Turenki 11.5.2008, Tapio Eerola
16 kk, erinomainen tyyppi, hyvät nartun mittasuhteet, kaunis pää & silmät, leveät leuat & erinomainen
purenta, erinomaiset rintakehä & kulmaukset, hännän kaari voisi olla korkeampi, vetävät liikkeet, sisäkierteiset
edestä. NUO ERI 1, PN-2, SERT
Hamina INT 24.5.2008, Eeva Rautala
Erittäin hyvän tyyppinen, vankka nuori narttu, erinomainen pää ja ilme, vahva kuono, kaunis kaula ja ylälinja,
hyvä runko, luusto ja kulmaukset, hyvät mittasuhteet ja hännän asento, hyvin hoidettu karva, jossa tulossa
oikea laatu, liikkuu hyvin ja tehokkaasti, erinomainen luonne. NUO ERI 1, PN-3, SERT
Pieksämäki 7.6.2008, Veli-Pekka Kumpumäki
Erittäin hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä ilmeinen nartun pää jossa oikeat mittasuhteet, kauniit
tummat silmät, rintakehän tulee kehittyä ja etuliikkeiden vakaantua, vankka runko, hyvä takaosa ja hännän
kiinnitys, erittäin hyvä laatuinen karvapeite, voisi esittää häntäänsä paremmin, hyvä kokonaisuus. NUO ERI 1,
PN-1, SERT, VSP
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Kookkaan puoleinen mittasuhteiltaan erinomainen, hyvä runkoinen, hyvä häntä, hieman pehmyt ylälinja, pysty
etuasentoinen lapa ja siksi lyhyehkö etuaskel, niukahkot takakulmaukset, hyväilmeinen pää, kauniit silmät,
hyvä kallo ja purenta, liikkuu hyvin takaa mutta edestä erittäin löysä. NUO EH 1
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Hieman lanneosaltaan pitkä, kuitenkin vielä erit hyvän tyyppinen hyväpäinen tyttö, hyvä ylälinja, erinom

rungon malli ja hyvä raajaluusto, tulossa hyvä karva, liikkuu reippaammalla potkulla, hyvä luonne. NUO ERI 1,
PN-3, SERT
Hämeenlinna 23-24.8.2008, Stefan Sinko
20 months old, nice typy head with good bite, quite good body, topline good but not optimal, correct tailset,
good coat type, correct hindquarters, good mover. NUO ERI 2
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Lovely shaped golden bitch, good head, nice eye, good topline, nice neck & shoulders, well angulated, pity she
was so unsettled on the move. NUO EH 2
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
Excellent in type, very nice bitch, I like her head a lot ,very nice in expression, good pigmentation, good front
and rear, good tail set, short back, good coat texture, excellent in rear movement, front is a little bit loose. NUO
ERI 1, SERT
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Correct type & body proportions, low jaw chould be stronger, still needs more time expecially for chest, needs
better muzles specially in the back, bit too straight in front needs more porer and drive, exelent simpirament.
NUO EH 1
SHABASH RHONDA FI23893/05 I Falamandus Globe-Trotter e Shabash Lucy kasv. Kati Nortaja
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
3 years, nice size bitch, good head & topline, correct tailset & carriage, well bodied up, well angulated, nice
feet, good coat, well presented, happy strong mover, to completely the picture she could be a touch more
squarly builded. AVO ERI
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Kaunis narttu, erin koko, hyvät mittasuhteet, ihana pää ja ilme, voim tasapain kulmaukset, litteät käpälät, tilava
rintakehä, runsas hyvä laat karvapeite, tehok liikkeet, aito olemus, miellyttävä kokonaisuus. AVO ERI 1, PN-3,
SERT
Mäntsälä-Järvenpää 29.6.2008, Erdösne Balogh Zsuzsanna
Very elegant bitch, very elegant head, very good size, good topline and underline, lovely movement. AVO ERI 1,
PN-1, SERT, FI MVA, ROP
MIkkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Hyvä koko ja mittasuhteet, erinomainen ylälinja ja hanta, riittävä kallo, kauniit silmät, hyvä purenta, hyvä
eturinta, hyvin kulmautunut etuosa, takana niukahkot kulmaukset, erinomainen turkki ja luonne, liikkuu
riittävällä sivuaskeleella, hieman kapea takaa. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Kouvola 16.8.2008, Zvi Kupferberg
Correct size, excellent head, good topline, correct chest, correct front & angulation, excellent movement. VAL
ERI 1, PN-1, VSP
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
3 years old, smaller typy female, head in proportion the body with good bite, correct body proportions, good
upperline, good coat condition, correct hindquarters, good tailset, exc free mover. VAL ERI 3
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT

3 years old, good size and proportions, nice feminine head, dark eyes, nice neck, level topline, well ribbed
chest, good forechest, good angulations in front, very well angulated behind, driving movements, good texture
of coat. VAL ERI 1, PN-1, ROP
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Well muscled sturdy black bitch in good coat, good head, nice neck & shoulder, good topline, tail well set &
carried, well over back, moved well, drove from behind. VAL ERI
Hämeenlinna 18.10.2008, Marja Talvitie
Erittäin hyväntyyppinen, kokoonsa nähden riittävän voimakas, hyvä ylälinja ja hanta, liikkuu erinomaisesti
sivulta katsoen, ahtaasti taka, hyvä karva ja luonne. VAL ERI 1, PN-3
SHABASH SHEILA FI35196/98 i Falamandus Double-Noeud e Shabash Jane kasv. Kati Nortaja
Jyväskylä KV 19-20.4.2008, Päivi Eerola
Kaunis narttu, ikä ei tunnu missään, tasapainoinen tehokk liikkuva, kaunis pää, hyvä ylälinja, tarpeeksi runkoa,
runsas karvapeite, miellytt olemus. VET ERI 1, PN-4, ROP-vet
Mikkeli 5.7.2008, Markku Kipinä
Hieman matalaraajaisen antava tyylikäs veteraani, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä häntä, kaunis turkki, hyvä
kallo, tummat silmät, hyvä purenta, liikkuu erinomaisella sivuaskeleella, ryhdikäs esiintyjä. VET ERI 1, PN-4,
VSP-vet
Hämeenlinna KV 23-24.8.2008, Stefan Sinko
10 years old, lovely typy female, very nice size, exc coat condition, good body proportions, lovely upperline,
good hindquarters, movement according to the age. VET ERI 1, ROP-vet
Valkeakoski 23-24.8.2008, Natalja Nekrosiene, LT
10 years old, good size and proportions, excellent condition, nice head and expression, nice neck, correct
topline, excellent chest, very well angulated in front and rear, driving movements, well covering ground, nice
coat. VET ERI 1, PN-3, ROP-vet
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Black bitch in lovely condition, nice head, good eye, good neck, nice topline, well angulated behind a little
unsettled in her front movement. VET ERI 3
Hämeenlinna 18.10.2008, Marja Talvitie
10-vuotias, taka jo kovin ahtaasti ja edestä leveästi liikkuva hyväntyyppinen tyttö, hyvä pää, kauniisti kannettu
hanta ja hyvä karva. VET ERI 2, PN-4
TIBICINAN EMOTIF AMOUR FI53181/06 i Pam-Zamirin Mister Pirate e Bantam Shepherd´s Lionelle kasv.
Susanna Rusanen
Kajaani 5.1.2008, Kristiina Ahlberg
Kookas femin narttu jolla erinom rodunom mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, silmäpigmentti voisi olla
aavistuksen tummempi, erinom hampaat ja purenta, hyvä kaula, riit etukulmaukset, hyvä eturinta, rintakehä,
erinom runko ja selkä, hyvä häntä ja takakulmaukset, kauniisti hoidettu erinom turkki, liikkuu hieman ahtaasti
takaa muuten rodunom. JUN ERI 1, PN-2, SERT
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, stylish bitch, feminine head, lovely topline, very good croup & tailset, nicely ribbed, good angulation,

good coat, just needs a bit more depth in body, moves well with long drive. NUO ERI 1
Kestilä 25.5.2008, Marja Kosonen
Erinom tyyppi ja koko, erittäin kaunisilmeinen, kaunisilmeinen pää, mutta silmät voisivat olal hieman
tummemmat, hyvä eturinta, hyvä luusto, ikäisekseen erinomainen runko, erinomainen lanneosa, pitkä sääri,
erinomainen karvanlaatu, liikkuu tasapainoisesti, hyvä luonne. NUO ERI 1, PN-2, SERT
Kemi 7.6.2008, Gunnar Nymann, DK
18 months well balanced bitch, good size, strong head, very nice expr, scissors bite, elegant neck, strong
enough topline, ok croup and tailset, could loose a little weight, nice shoulder, good forechest, good bones,
feet could be bigger, very nice sidegate, ok coming and going, good coat quality, well presented. NUO ERI 1,
PN-1, SERT, ROP
Haukipudas 28.6.2008, Markku Kipinä
Koon ylärajoilla oleva narttu joka voisi olla hieman pidempi runkoisempi, kaunis ylälinja, hyvä hanta, hyvä
ilmeinen feminiininen pää, hyvä purenta, tasapainoisesti hyvin kulmautunut, hyvä runko, liikkuu erinomaisella
sivuaskeleella, hieman ahdas taka, ei parhaassa näyttelyturkissa tänään, vaihtaa karvaa, hyvä luonne. NUO ERI
1, PN-1, SERT, VSP
Oulu 13.7.2008, Elina Haapaniemi
20 kk vanha, musta valk merkein, laadukas nuori narttu, erittäin hyvä olemus ja ryhti, hyvä kallo ja otsapenger,
hyvä silmän muoto, väri voisi olla tummempi, kaunis kaula, hyvä lapakulma, tyypillinen luusto, hyvät käpälät, ei
saa tulla tuhdimmaksi, erinomaisen pitkät takaraajat, erit hyvät mittasuhteet, turkki vaihtumassa, hyvin
kunnostettu, itsetietoinen, liikuu hyvin. NUO ERI 1, PN-1, SERT, ROP
Kajaani 2.11.2008, Paavo Mattila
Kaunis hyvin rak narttu, hyvän mall pää, kaunis ilme, hyvä kaula, eo runko, tyylikäs ylälinja, hyvä hännän kiinn,
erit hyvät raajat, kaunis karva, liikkuu sivusta erit hyvin, miellyttävä käytös. AVO ERI 1, PN-1, SERT, FI MVA, ROP
TIBICINAN EMOTIF BOUTON FI53182/06 i Pam-Zamirin Mister Pirate e Bantam Shepherd´s Lionelle kasv.
Susanna Rusanen
Kankaanpää 13.4.2008, Juha Putkonen
40 cm, Kookkaan puoleinen hieman kevytluustoinen nuori narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet, tällä hetkellä
pää pieni suhteessa rungon vahvuuteen, kevyt ja lyhyt kuono, kauniit tummat silmät, erinom purenta, erinom
runko, eturinnan tulee vielä kehittyä, etuosassa vielä löysyyttä, hyvin kulm edestä niukasti takaa, kapea reisi,
hyvä karvanlaatu, hyvä väritys, litteä asent häntä, liikkuu takaa kapeasti, löysästi edestä, lyhyin voimattomin
sivuaskelin, pään tulee vielä kehittyä suhteessa runkoon joka johdosta palkintosija. NUO EH 2
Vaasa KV 27.4.2008, Angela Draper-Andrews, GB
Sturdy bitch, lovely outline, good front & topline, good quarters, a little more head furnishing would finish the
picture, moved well. NUO ERI 1
Rauma 10-11.5.2008, Päivi Eerola
Kaunis, erittäin lupaava nuori narttu, hyvät mittasuhteet, hyvin narttumainen pää, erinom ylälinja, pitkät
takaraajat, litteät käpälät, vielä puutteellinen rinnan syvyys, karvanlaatu lupaava, miellyttävä kokonaisuus,
esitetään edukseen. NUO ERI 1, PN-2, SERT
Tuuri 6-7.6.2008, Marja Kosonen
Oikeat mittasuhteet omaava narttu jolla kaunisilmeinen , sopusuhtainen pää, hyvä purenta, hyvä ylälinja, hyvin

kiinnittynyt hätä, saisi olla voimak kulmautunut edestä, riitt takana, hyvä rintakehän pyöreys mutta se saisi olla
syvempi, riittävä raajaluusto, oiekat litteät tassut, liikkuu löysästi edestä mutta hyvällä askelpituudella sivusta.
AVO ERI 1
Ylivieska KV 19-20.7.2008, Tarmo Viirtelä
Hyvä pään muoto ja purenta, keskirusk silmät, hieman lyhyt kaula ja aika pysty lapa, viisto olkavarsi, vankka
runko, hyvä häntä, riittvät takakulmat, erinom karvanlaatu, hyvä sivuaskel, vielä hieman kapeat liikkeet edestä
ja takaa katsoen, hyvä käytös. NUO ERI 2, PN-2, VASERT, VARACA
Heinola 17.8.2008, Tuula Maija Tammelin
Kauttaaltaan tyypillinen, erinom mittasuhteet, erinom pää ja ilme, hyvä perusrakenne, sopiva turkinmäärä,
askeltaa hyvin rodunomaisesti. NUO ERI 1, PN-1, SERT, ROP
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
Excellent in type, I like the size and the length of leg a lot, very nice head shape, she needs more angulation in
front, very nice short back, good hind quarters, good tailset, excellent coat texture, she moves well in the rear,
a bit loose in front. NUO ERI 3
Jyväskylä 22-23.11.2008, Irina Poletaeva
Correct type, bit small head, flat top scull, muzzle chould be longer, sizers bite, bit too straight in front, needs
more stabile movement front & behind. AVO EH 2
TIBICINAN FOU DE VITESSE FI23938/08 I Pam-Zamirin Mister Pirate e Pam-Zamirin Neige Eternelle kasv.
Susanna Rusanen
Seinäjoki KV 25-26.10.2008, Hans v.d. Berg, NL
7 months, I hope she is not growing a lot any more, I like her head a lot, strong in muzzle, very nice eye shape,
good ear set, dark eye, excellent front and rear, level topline, good tail set, tip top coat, very nice on the move.
PEN 1, KP, ROP-pentu
TIBICINAN FRISETTE P-Z FI23939/08 I Pam-Zamirin Mister Pirate e Pam-Zamirin Neige Eternelle kasv. Susanna
Rusanen
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Well angulated black & white puppy with good neck & shoulder, nice eye colour, good pigment, sweet head,
needs to settle on the move, tailset good, carried well over the back. PEN 3
TIIBOB´S DIMBLE OF ANGEL FI 26450/05 I Shabash Shimon e Tiibob´s Inka kasv. Anneli Saarinen
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
2 years, tall bitch, good head, good neck & topline, well ribbed up, enough depth of body, good angulation,
tailset & carriage, good coat, a bit dry, good topline, moved well. AVO ERI
Lappeenranta 23.3.2008, Tanya Ahlman-Stockmari
Erinom koko, oikea ylälinja, oikeat pään mittasuhteet, hyvä eturinta, hyvä runko, hyvät käpälät, oikea
karvapeitteen laatu, hyvä vahva kaula, rauhallinen luonne, liikkuu hyvin edestä, hieman lyhyellä askeleella taka.
AVO ERI 2, VASERT
Tampere 30.8.2008, Anna Brankovic, SR
Correct size and format, typical head, would prefer darker eye colour, typical topline, correct quarter
angulations, typical movement, but close behind, correct coat, colour, temperament. AVO ERI 2

TRUE-DREAM´S LATEST FAME FI53323/07 I Aragorn Patan Kuo Yarlung Namtso e Karamain Larabella kasv.
Rovaniemi KV 21-22.6.2008, Gert Christensen, DK
8 months, good size, nice feminine head and expression, scissors bite, nice dark eyes, good skull, good neck and
topline, well set tail, a little sloopy croup, good body, well angulated, big feet, moves well, good coat, nice
temperament. PEN 1, KP, ROP-pentu
Tornio KV 9-10.8.2008, Michael McCarthy, IE
Nice outline standing, nicely made in head, good pigment eye, nice front, plenty of bone, good ribcage, well
coupled, good angulation, could be better moving coming & going. JUN EH 1
Kajaani 2.11.2008, Paavo Mattila
Hyvä tyyppinen nuori narttu joka saisi esiint ryhdikkäämmin, hyvä pää ja kaula, hyvin kehitt runko, saisi siesta
paremmin takaraaj, lupaava turkki, hyvä häntä, saisi liik edestä ja takaa paremmin, pitäisi olla itsevarmempi.
JUN H
YAMDOK ISABELLA FI26308/05 I Khambas Apilaya Sweet And Sour e Yamdok Roswitha kasv. Anneli
Hämäläinen
Lahti KV 26.4.2008, Elina Tan-Hietalahti
Kookas narttu, jolla vahva luusto, voimakas pää, hyvä purenta, korvat, saisi olla lyhyempi rungonltaan, liikkuu
hieman ahtaasti takaa, edestä hyvin, hyvä häntä ja väritys sekä karvanlaatu. AVO H
Hki 9-10.8.2008, Tuula Plathan
Kookas, vankka narttu, jolla voisi olla hieman selvempi sukupuolileima, voimakas pää, suuret kauniit silmät,
lavat voisivat olla viistommat & kaula aavistuksen pidempi, erinomainen runko, häntä voisi olla hieman
korkeammalle kiinnittynyt, pitäisi liikkua vapaammin, hyvä kaksinkertainen karvapeite laadultaan, mutta turkki
ei tänään valmis, miellyttävä luonne. AVO H
YAMDOK MILMANDA FI14408/07 i Fabulous Teddy´s Challenger Cliff e Yamdok Roswitha kasv. Anneli
Hämäläinen
Tampere KV 15-16.3.2008, Elly Weijenborg-Weggemans, NL
14 months, good type, nice eyes, lovely head, good topline, correct croup, tailset & carriage, well angulated,
needs to body up, correct coat, could be a bit more profuse, she could be more squarly built to complety the
picture, moved well, well presented. JUN EH 2
Turenki 11.5.2008, Tapio Eerola
16 kk, mittasuhteiltaan oikea, kevyehkö pää, etenkin kuono, silmät & purenta ok, rintakehä vielä hyvin kevyt,
kulmautunut taka voimakkaammin kuin edestä, matalalla makaava hanta, liikkuu ahtaasti taka ja kovin
epävakaasti edestä. JUN H
ZANIVILLE AIKO AURELIA FI27534/06 I Pindaros Dream Images e Karamain Manzanilla kasv. Nina Laanterä
Helsinki 24-25.5.2008, Laurent Pichard, CH
Very feminine 2 years, could be more outgoing, scissor bite, medium length of neck, a little long in loin, needs
to get more substance, slightly fine boned, not in best coat condition today. AVO EH 1
Karjaa 13.7.2008, Marja Talvitie
Lanneosaansa käyristävä sekä seistessä että liikkeessä vielä kovin kevyt runkoinen tyttö, hyvä kallo, kovin kevyt
kuono, hyvä kaula, hieman alaskiinnittynyt hanta, liikkuu vielä kovin levottomasti edestä, karva ei vielä valmis,

tarvitsee aikaa ja hieman lisää kehätottumusta, hyvä luonne. AVO H
ZANIVILLE BACKYARD BABY FI29684/08 i Falamandus J´Ara-ki Khaki e Lövskärs Fröken Karamain kasv. Nina
Laanterä
Kaapelitehtaan pentu 30.11.2008, Pirjo Hjelm
Mittasuhteiltaan oikea, naisellinen kokonaisuus, lupaava, narttumainen pää, hyvä purenta, hyvät silmät ja
korvat, hyvä kaula, riittävän kulmautunut edestä, sopiva raajojen luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko,
hyvin kulmautunut, vielä melko kapea takaosa, hyvä häntä, oikealaatuinen turkki, liikkuu vielä ahtaasti takaa
muuten hyvin. PEN 1, KP, ROP-pentu
ZAZARAN ICEPRINCESS FI23102/02 I Falamandus Flic-Flac e Zazaran Hot Sensation kasv. Riitta
Kokkonen-Mäkipää
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
6 years old, black & white bitch in lovely condition, good shaped, nice neck & shoulder, held her topline well on
the move, well ribbed, good muscled, sound coming towards me. VAL ERI
ZAZARAN KASSIOPEIA FI35816/07 i Chambanya Dzay-Po Lamleh e Zazaran Iceangel kasv. Riitta
Kokkonen-Mäkipää
Turku KV 26-27.1.2008, Elina Haapaniemi
7,5 kk vanha, hyvätyyppinen kauniisti näyttelyyn kunnostettu narttupentu, joka tarv hiem enem
näyttelyharjoitusta, hyvä pään muoto, silmät & ilme, hyvä purenta, riit kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä
runko, erit hyvä takaosa, liikkuu ikäisekseen erit hyvin, hyvä luonne. PEN 1, KP, ROP-pentu
Salo 18.5.2008, Kirsti Louhi
Kookas narttu jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, tummat silmät, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvin asettunut häntä, rungon tulee vielä täyttyä, koira liikkuu rodunomaisesti, erinomainen luonne,
hieman korkea kinner, ahtaat liikkeet, melko hyvä turkinlaatu. JUN EH 1
Forssa KV 14-15.6.2008, Barbara Wood, US
Pretty bitch, very nice head & expression, tracks true coming & going, correct coat texture, I´d like her more
shorter coupled. JUN ERI 1
Turku Elo 26-27.7.2008, Hans Boelaars, NL
Quite a tall young female, with lots of excellent qualities, pleasing head & expression, correct bite, excellent
front & rear, correct body, quite nice coat for age, does pretty well on the move. JUN ERI 3
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Gold bitch with nice head & neck, slightly taller than some, and a little long cast, moved well, with good
angulation. JUN EH 4
ZAZARAN KHARONA FI35817/07 i Chambanya Dzay-Po Lamleh e Zazaran Iceangel kasv. Riitta
Kokkonen-Mäkipää
Kiihtelysvaara 13.4.2008, Hans Almgren
Nice size, compact in body, a bit long in muzzle, strong jaws, dark eyes, well carried ears, good reach of neck,
typical topline, needs more muscles in loin, a bit loose carried tail, low hocks, nice coat, moves freely, shown
well, needs more time to become firmer and gain self confidence. JUN EH 1

Eno 2.2.2008, Juha Putkonen
7 kk tasapainoisesti kehittynyt, hyväluustoinen narttu, lupaava narttumainen pää, kauniit tummat silmät,
erinomainen purenta, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, eturinnan tulee vielä kehittyä, tasapainoiset
kulmaukset, hyvä pentukarva, hieman avonainen hanta liikkeessä, liikkuu ikäisekseen hyvin. PEN 1, KP,
ROP-pentu
Joensuu 17.5.2008, Johan Juslin
Sopivan kokoinen narttu, jolla turhan pitkä kuono-osa, hyvä kaula, runko vielä keskeneräinen, pitkä lanneosa,
hyvä raajaluusto, isot etukäpälät, hyvät liikkeet, liikkuu kinner ahtaasti. JUN EH 1
Kestilä 5.5.2008, Marja Kosonen
Erinomainen tyyppi ja koko, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä luusto,
hyvänmallinen mutta vielä matala rintakehä, hieman kapea lanne, hyvä lantio, hyvä hännän kiinnitys, litteät
tassut, hyvä karvan laatu tulossa, kevyet vielä kovin pentumaiset liikkeet. JUN EH 3
Mäntsälä-Järvenpää 29.6.2008, Erdösne Balogh Zsuzsanna
Good size, good proportions, good hind structure, good neckline, correct body, whe she is moving, the tail is a
bit high. JUN ERI 2
Tampere 30.8.2008, Anna Brankovic, SR
Correct size, good format, nice head, body in proportions, typical topline, tailcarriage could be better in action,
enough developed chest, typical quarter angulation. JUN ERI 3
Tuusula 5.10.2008, Fiona Whitehead
Black bitch with nice head, good shape & colour of eyes, good neck, well sprung ribs, slightly longer cast, a little
unsettled on the move. JUN EH
ZELANDONI´S LILLY OF THE WALLEY S46590/2007
Turenki 11.5.2008, Tapio Eerola
10 kk, mittasuhteiltaan oikea, kallo kapea, pienehköt silmät lähekkäin sijoittuneet, kevyt alaleuka,
kokonaisuuteen sopiva rintakehän vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, hännän kaari voisi olla selvempi, kevyet
voimattomat liikkeet epävakaat edestä. JUN H
Salo 18.5.2008, Kirsti Louhi
Pieni kevytluinen, vielä kovin pentumainen narttu, jolla kuitenkin hyvät rungon mittasuhteet, oikea purenta,
hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut paremmin, melko hyvä turkinlaatu, rungon tulee vielä täyttyä, hyvä
luonne. JUN H
Kotka 14-15.6.2008, Veli-Pekka Kumpumäki
Vielä kovin keskeneräinen, hyvin narttumainen, hyvät mittasuhteet, vielä kapea, hento pää, kauniit silmät,
kuono-osan tulee vahvistua, etuosa tulisi olla voimakkaammin kulmautunut, luusto voisi olla rotevampi, hyvä
rinnan syvyys, hieman litteä häntä, lupaava turkin laatu, hyvät ryhdikkäät liikkeet sivusta, kauttaaltaan vielä
kapeat. JUN EH1
Saarijärvi 9-10.8.2008, Zidy Munstherhielm-Ehnberg
Loistava liikkuja 15 kk, erinom tyyppi, erittäin kaunis ilmeikäs pää, kauniit silmät, hyvät korvat, hyvä purenta,
erittäin tyylikäs ylälinja, erinom kulmautunut, hyvä rintakehä, vahva selkä, hyvä häntä, kaunis karva, erinom
luonne. JUN ERI 1, PN-3
ÖMSIKKA´S SALSA OF YON-TAN II S65068/2003

Tornio KV 9-10.8.2008, Michael McCarthy, IE
Very feminine in outline, nice balanced head, might have a little laid back in shoulder, nice bone, correct feet,
good ribcage, well coupled, nice tail placement, good hindquarters, moves better coming then going. AVO ERI
2, PN-4

