
 
KAJAANI KV  10.-11.1.2009 
Tuomari: Pirkko Konttinen  (11+3) 
 
UROKSET 
 
ENCAUTOM'S SPICE OF LIFE   Erinomainen pää. Hieman kovat korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Liian kookas.   NUO H 
 
TIGER'S CHAOS ALL OR EVENMORE   Hieman voimakas kallo-osa. Erinomaiset korvat. Hyvä 
runko ja raajat. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. Liian kookas.   NUO H 
 
CALLECA'RY LOVE IS TO GOOD TO BE TR   Erinomainen pää. Korvat eivät täysin moitteettomat. 
Hyvä kaula. Hyvä runko ja raajat. Hyvä karva. Hieman ahtaat takaliikkeet. Liian kookas.   AVO H 
 
JEWGENISTAJAN LAISKA-JAAKKO   Hyvä pää. Hieman kovat korvat. Hyvä kaula. Hyvä runko ja 
raajat. Liikkuu hyvin.   AVO EH4 
 
NOBLE NELLY'S ONE RUMBA   Hyvä kallo-osa, mutta liian suippo kuono-osa. Hyvä kaula. 
Erinomainen runko. Luusto voisi olla hieman vahvempi.   AVO ERI3 
 
NOBLE NELLY'S ONEBOOGIEWOOGIE   Hyvä pää. Hyvät korvat. Erinomainen kaula. Hyvä 
runko. Hyvät raajat ja luusto. Hieman ahtaat takaliikkeet. Liian kookas.   AVO H 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SAPPA   Hieman voimakas kallo-osa. Alaleuka saisi olla vahvempi. Hyvät 
korvat. Hyvä kaula. Hyvä runko ja raajat.   AVO ERI2 PU4 VASERT 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SNOOPA   Erinomainen pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Erinomainen runko. 
Hyvä karva.   AVO ERI1 PU3 SERT 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SPEEDA   Erittäin elegantti pää. Hyvät korvat. Hyvä kallo. Erinomainen 
runko. Hyvä karva. Hieman ahtaat takaliikkeet. Rauhallinen. Liian kookas.   AVO H 
 
AANISTON AFTERNOONS AND COFFEESPOONS   Erinomainen pää. Hieman kovat korvat. Hyvä 
kaula. Erinomainen runko. Hyvät kulmaukset. Koko rajalla.   VAL ERI2 PU2 VARACA 
 
TIGER'S CHAOS XTRALITE MATE   Kaunis pää. Alaleuka saisi olla hieman vahvempi. Hyvä kaula. 
Hyvä runko. Erinomainen luusto. Hyvät kulmaukset.   VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 
 
NARTUT 
 
JAGODAS GROSEILLE   Hieman voimakas kallo-osa. Alaleuka saisi olla hieman vahvempi. Hyvät 
korvat. Hyvä runko. Erinomainen luusto. Liian voimakkaat reisilihakset. Liian kookas.   NUO H 
 
SUNA REGENS KEYLINNS MIRELLE   Miellyttävä pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvä runko. 
Lanneosa saisi olla hieman lyhyempi. Hyvät kulmaukset. Liian kookas.   VAL H 
 



WHIPTAILS POCAHONTAS   Hieman urosmainen pää. Erinomainen kaula ja runko. Hyvät raajat ja 
kulmaukset.   VAL ERI1 PN1 SERT FIN MVA CACIB VSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURKU KV  24.-25.1.2009 
Tuomari: Magnus Hagstedt, Ruotsi (12+25, pennut 2+4) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
WHIPTAILS PAINTED PARAGON   Elegantti ja urosmainen. Suurempaa kokoa, mutta 
hyvälinjainen, jolla sulava ylälinja. Hyvät etukulmaukset. Hyvin kulmautunut takaosa, mutta hieman 
ylipitkät sääret. Riittävä rungon syvyys. Erinomaiset raajat ja tassut. Vapaat sivuliikkeet, etu- ja 
takaliikkeiden tulee kypsyä. Hyvin esitetty, erinomaisessa kunnossa.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Elegantti ja urosmainen. Vielä hyvin pentumainen. Urosmainen 
pää ja ilme. Tasapainoiset linjat, mutta aavistuksen pitkät sääret. Sulava ylälinja. Rungon ja rintakehän 
tulee vielä kehittyä. Vielä hieman pentumaiset liikkeet, joiden tarvitsee kypsyä edestä ja takaa. Hyvät 
raajat ja tassut, mutta etuosan tarvitsee tulla hieman vakaammaksi. Hyvin esitetty. Erinomainen kunto.   
PEK2 
 
PENNUT - NARTUT 
 
MY CAMELOT RN PASSION   Elegantti ja narttumainen. Sulavalinjainen. Kaunis ilme. Kuono-osa 
voisi olla hieman täyteläisempi. Elegantti kaula. Sulava ylälinja. Keskinkertaiset etu- ja 
takakulmaukset. Rungon ja rintakehän tulee vielä kypsyä. Liikkuu OK sivulta, tarvitsee vakaantua 
edestä ja takaa. Miellyttävät raamit, joihin kasvaa ja kehittyä. Pitkät kynnet.   PEK3 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Elegantti, mutta suurempaa kokoa. Sulavat linjat ja mittasuhteet. 
Narttumainen pää ja ilme. Pitkä kaula. Riittävä rungon syvyys, mutta rungon ja rintakehän tulee 
kypsyä. Hieman suorat ranteet. Erinomainen lanne- ja ristiosan pituus. Hyvälihaksiset reidet. Hyvät 
raajat ja tassut. Toivoisin vapaammat sivuliikkeet, ja vakaammat edestä. Turkki voisi olla parempi 
raajoissa.   PEK4 
 
WHIPTAILS PAINTED PEARL   Elegantti ja narttumainen. Miellyttävä kokonaisuus, joskin hieman 
pysty etuosa. Hieman jäykät ranteet. Sulava ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Vapaat ja 
vaivattomat liikkeet joka suunnasta. Toivoisin paremman turkin raajoihin. Hurmaava luonne. Hyvin 
esitetty.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Elegantti ja narttumainen. Sievä pää ja ilme. Kuono-osa voisi 
olla hieman täyteläisempi. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Kurvikas ylälinja. Riittävä rungon 



syvyys. Etuosan tarvitsee kypsyä ja vakaantua. Hyvin kulmautunut takaosa. Leveät reidet, mutta 
hieman ylipitkät sääret. Elegantit liikkeet, mutta tarvitsee kypsyä edestä ja takaa. Toivoisin enemmän 
turkkia raajoihin.   PEK2 KP 
 
UROKSET 
 
BELLTOWN DAYS OF THUNDER   Urosmainen. Kaunis pää ja ilme. Suurempaa kokoa. Sulavat 
linjat, mutta toivoisin enemmän kurveja. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset, mutta ylipitkät sääret. 
Alalinja voisi olla selväpiirteisempi. Toivoisin tiiviimmän kunnon. Hienot liikkeet, askeleissa voisi olla 
enemmän voimaa.   JUN EH3 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Urosmainen, suuri, voimakas. Tarvitsee selvästi enemmän 
eleganssia. Urosmainen pää ja ilme. Pitkä kaula. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Toivoisin 
kurvikkaamman ylälinjan ja selväpiirteisemmän alalinjan. Pitäisi olla huomattavasti paremmassa 
lihaskunnossa. Vapaat liikkeet, joissa voisi olla enemmän voimaa. OK etu- ja takaliikkeet. Pitkä häntä, 
jonka se kantoi hieman rumasti. Miellyttävä luonne.   JUN H 
 
FANFARES TOO COOL TO CARE   Suuri, urosmainen. Miellyttävät mittasuhteet ja kulmaukset. 
Erinomainen rungon syvyys. Sulava lanne- ja ristiosan pituus. Miellyttävät raamit joihin kasvaa ja 
kehittyä, mutta ei saa missään nimessä tulla karkeammaksi. Vapaat liikkeet. Hyvin esitetty, 
erinomaisessa kunnossa.   JUN ERI1 PU3 VASERT 
 
PIKKUNEIDIN BORN TO FLY   Urosmainen. Suurempaa kokoa. Voisi olla sulavalinjaisempi. 
Hieman jännittynyt kehässä. Pitäisi olla vapautuneempi, jotta tulisi oikeuksiinsa. Rungon ja rintakehän 
tulee vielä kehittyä ja kypsyä. Hieman pidättyvät liikkeet. Askeleissa voisi olla enemmän voimaa. 
Tiiviissä lihaskunnossa. Leveät, hienot reidet.   JUN H 
 
SILENTKAZE DREAM COME TRUE   Urosmainen. Tasapainoiset mittasuhteet ja kulmaukset. 
Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Riittävä kaula. Sulava lanne- ja ristiosan pituus. Alalinja 
voisi olla hieman selväpiirteisempi. OK sivuliikkeet. Kantaa häntänsä hieman rumasti. Etu- ja 
takaliikkeet pitäisi olla selvästi vakaammat. Esitetään erinomaisessa kunnossa.   JUN H 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Vahva, urosmainen. Suuri ja vankka. Voisi olla hieman kurvikkaampi 
pitkine linjoineen, mutta sillä on hyvät raamit joihin kasvaa. Urosmainen pää ja ilme. Huolimattomat 
korvat. Pitkä kaula. Tarvitsee enemmän syvyyttä runkoon ja rintakehään. Sulava takaosa, jossa hieman 
ylipitkät sääret. Vapaat sivuliikkeet, mutta etu- ja takaliikkeiden tulee kypsyä. Toivoisin paremman 
turkin raajoihin. Hyvin esitetty.   JUN EH2 
 
SONG SUNG BLUE GOLDDUST   Elegantti, urosmainen. Suurempaa kokoa. Erinomaiset 
mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman pysty etuosa. Erinomainen rungon syvyys, mutta tarvitsee 
lisää leveyttä ja tilavuutta runkoon ja rintakehään. Voisi olla hieman lihavampi tänään. Muutoin 
erinomainen kunto. Vapaat sivuliikkeet, edestä ja takaa voisi olla vakaampi. Hurmaava luonne. Hyvin 
esitetty.   NUO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP 
 
SOFTOUCH A BIT O' BLUE   Vahva, urosmainen. Sulavat mittasuhteet, mutta toivoisin 
kurvikkaammat linjat. Urosmainen ilme. Pitkä kaula. Sulava lanne- ja ristiosan pituus. Erinomainen 
rungon syvyys. Aivan liian kulmautunut takaa ja aivan liian pitkät sääret, mitkä vaikuttavat 



negatiivisesti sekä seistessä että liikkuessa. Esitetään erinomaisessa kunnossa.   AVO EH2 
 
WHIPTAILS MOULIN ROUGE   Vahva ja urosmainen. Vakaat etu- ja takakulmaukset. Urosmainen 
pää ja ilme. Riittävä rungon syvyys, mutta etuosa voisi olla täyteläisempi. Erinomainen lanne- ja 
ristiosan pituus. Leveät reidet. Sivuliikkeissä voisi olla enemmän voimaa ja etu- ja takaliikkeet voisivat 
olla vakaammat. Ei vaikuta aivan vapautuneelta kehässä mikä vaikuttaa kokonaisvaikutelmaan. 
Esitetään erinomaisessa kunnossa.   AVO EH1 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Suuri ja voimakas, urosmainen. Toivoisin kurvikkaammat linjat. 
Urosmainen pää ja ilme. Lanneosassa voisi olla parempi kaari. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Alalinja voisi olla selväpiirteisempi ja enemmän leveyttä runkoon ja rintakehään. Vapaat sivuliikkeet, 
mutta ylälinja tasaantuu liikkuessa. Voisi liikkua edestä ja takaa vakaammin. Hyvin esitetty. 
Erinomainen kunto.   VAL ERI2 PU4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Urosmainen. Miellyttävät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. 
Erinomainen rungon syvyys, mutta etuosa voisi olla hieman vakaampi. Riittävät takakulmaukset. 
Kurvikas ylälinja. Vapaat sivuliikkeet. OK etu- ja takaliikkeet. Toivoisin paremman turkin rintakehään 
ja raajoihin. Hyvin esitetty.   VAL ERI1 PU2 VARACA 
 
WHIPTAILS WILD'N FREE   Vahva ja urosmainen. Eleganssia ja kurveja voisi olla enemmän. 
Urosmainen pää ja ilme. Riittävä kaula. Kurvikas ylälinja. Riittävä rungon syvyys. Tasapainoiset etu- 
ja takakulmaukset. Toivoisin selvästi enemmän voimaa sivuliikkeisiin ja vakaammat etu- ja 
takaliikkeet. Hyvin esitetty. Erinomaisessa kunnossa.   VAL ERI3 
 
NARTUT 
 
ALMAZ DUSHA NERINE DIADEM   Elegantti ja narttumainen. Rungon ja rintakehän tulee kehittyä 
ja kypsyä huomattavasti. Narttumainen ilme. Pysty etuosa ja hieman heikot ranteet. Sulava lanneosan 
pituus. Riittävät takakulmaukset, mutta kapeat reidet. Toivoisin selvästi vakaammat sivuliikkeet, myös 
edestä ja takaa. Sekä paremman turkin rintakehään ja raajoihin.   JUN H 
 
ALMAZ DUSHA NEW WAVE   Elegantti ja narttumainen. Rungon ja rintakehän tulee kehittyä ja 
kypsyä. Narttumainen ilme. Aivan liian pysty etuosa ja heikot ranteet. Riittävä lanneosan pituus, mutta 
aivan liian kapeat reidet ja niukat takakulmaukset. Sivuliikkeet voisivat olla vapaammat ja etu- ja 
takaliikkeet huomattavasti terveemmät. Turkki voisi olla parempi rintakehässä ja raajoissa.   JUN H 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   Elegantti ja narttumainen. Sulavat linjat, mutta voisi olla hieman 
kurvikkaampi. Narttumainen pää ja ilme. Elegantti kaula. Riittävä rungon syvyys, mutta toivoisin 
enemmän leveyttä ja tilavuutta runkoon ja rintakehään. Etuosa voisi olla vakaampi ja ranteet 
vankemmat. Vapaat sivuliikkeet, mutta edestä ja takaa voisivat olla vakaammat. Hyvin esitetty.   JUN 
EH3 
 
BONNYWAPIT CLARISSA   Elegantti ja narttumainen. Sulavat linjat. Kaunis ilme. Alaleuka voisi 
olla hieman täyteläisempi. Elegantti kaula. Hieman pysty etuosa. Riittävä rungon syvyys. Tasapainoiset 
takakulmaukset. Vapaat sivuliikkeet. OK etu- ja takaliikkeet. Tarvitsee lisää tilavuutta runkoon ja 
rintakehään. Hyvät raajat ja tassut. Hyvin esitetty.   JUN ERI2 
 



MIYESSA ADELINDA   Elegantti ja narttumainen. Pitäisi olla vapautuneempi kehässä, jotta tulisi 
paremmin edukseen. Kurvikkaat linjat. Erinomainen selän ja lanneosan pituus. Hieman ylipitkät sääret. 
Aivan liian jännittynyt, jotta tulisi oikeuksiinsa liikkuessa. Liikkeet voisivat olla vakaammat edestä ja 
takaa. Erinomainen kunto.   JUN H 
 
PIKKUNEIDIN BORN TO BE WILD   Narttumainen. Voisi olla runsaampi linjoiltaan. Sievä pää ja 
ilme. Riittävä kaula. Keskinkertaiset etu- ja takakulmaukset. Riittävä rungon syvyys, mutta antaa 
hieman kantikkaan vaikutelman. Innokkaat sivuliikkeet, edestä ja takaa voisivat olla vakaammat. 
Esitetään erinomaisessa kunnossa.   JUN H 
 
PIKKUNEIDIN BORN TO SMILE   Narttumainen. Voisi olla runsaampi linjoiltaan. Sievä pää ja ilme. 
Riittävä kaula. Keskinkertaiset etu- ja takakulmaukset. Toivoisin enemmän rintakehää ja rungon 
tilavuutta. Esitetään tiiviissä lihaskunnossa, mutta voisi olla hieman lihavampi. OK sivuliikkeet, mutta 
edestä ja takaa voisi olla vakaampi. Hyvin esitetty.   JUN H 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Narttumainen. Erinomainen kokonaisuus. Kurvikkaat linjat. Sulavat 
mittasuhteet. Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. Miellyttävä pituus niskasta yli selän ja lanneosan. 
Erinomainen rungon syvyys. Erinomaiset raajat ja tassut. Vapaat liikkeet joka suunnasta, vakaat edestä 
ja takaa. Hyvin miellyttävä ja lupaava juniori.   JUN ERI1 PN2 SERT 
 
VI'WAUN UUSA   Elegantti ja narttumainen. Sievä ilme. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. 
Sulavat linjat, voisi olla hieman kurvikkaampi lanneosa. Hyvin kulmautunut etuosa. Liioitellun pitkä 
takaosa, jossa aivan liian pitkät sääret. Vapaat sivuliikkeet, mutta edestä ja takaa voisi olla 
huomattavasti vakaammat.   JUN EH4 
 
ALBORADA DE ISLA DE BALI   Elegantti ja narttumainen. Kaunis pää ja ilme. Elegantti kaula. 
Etuosa voisi olla vähemmän pysty. Erinomainen ylälinja, jossa miellyttävä selän, lanne- ja ristiosan 
pituus. Vakaat takakulmaukset. Toivoisin vapaammat sivuliikkeet. Etu- ja takaliikkeiden tulee kehittyä 
huomattavasti. Hyvin esitetty. Erinomainen kunto.   NUO ERI1 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Narttumainen. Pää ja ilme voisivat olla hieman elegantimmat. 
Tasapainoinen kokonaisuus, mutta hieman pysty etuosa ja heikot ranteet. Rungon ja rintakehän tulisi 
olla paremmin kehittyneet. Toivoisin enemmän rungon syvyyttä. Erinomainen lanneosan pituus. 
Liikkuu OK sivulta, mutta edestä ja takaa voisi olla vakaampi. Hyvin esitetty, erinomaisessa kunnossa.   
NUO EH3 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   Elegantti ja narttumainen. Miellyttävät mittasuhteet ja 
kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen rungon syvyys. Aavistuksen heikot ranteet. Sulava 
ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa, joka voisi olla liikkuessa vakaampi. Vapaat sivuliikkeet, mutta 
edestä ja takaa voisi olla vakaampi. Esitetään erinomaisessa kunnossa.   NUO ERI2 
 
SATANGIN LAP LANDIA   Vahva, iso, vankka narttu. Voisi olla kurvikkaampi ja elegantimpi. 
Riittävä kaula. Riittävä selän ja lanneosan pituus, mutta ylälinja voisi olla kurvikkaampi. Hyvät 
takakulmaukset. Valitettavasti on aivan liian jännittynyt, jotta tulisi oikeuksiinsa kehässä, mikä 
vaikuttaa sen liikkeisiin, jotka voisivat olla vapaammat ja voimakkaammat. Erinomainen kunto.   NUO 
H 
 



BELLTOWN BLACKBALLET   Elegantti ja narttumainen. Toivoisin runsaammat linjat ja 
huomattavasti tiukemmassa lihaskunnossa. Narttumainen ilme. Riittävä kaula. Erinomainen rungon 
syvyys. Lanne voisi olla kurvikkaampi. Liikkeet voisivat olla vakaammat ja sivuliikkeet  
voimakkaammat, ja edestä ja takaa huomattavasti vakaammat.   AVO H 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Sulavalinjainen. Miellyttävä kokonaisuus ja mittasuhteet. Narttumainen 
pää ja ilme. Erinomainen ylälinja. Miellyttävä rungon syvyys. Aavistuksen pysty etuosa. Hieman jäykät 
ranteet. Vapaat sivuliikkeet ja vaivattomat askeleet, mutta edestä ja takaa voisi olla tiiviimpi. Hyvin 
esitetty. Erinomainen kunto, hyvin vakuuttava kokonaisuus.   AVO ERI1 PN3 VASERT VARACA 
 
PERFECT STRANGER BRIGITTA   Elegantti ja narttumainen. Toivoisin sulavammat mittasuhteet, 
mutta sillä pitäisi olla ennen kaikkea enemmän itseluottamusta kehässä. Riittävä kaula. Rungossa ja 
rintakehässä pitäisi olla hieman enemmän tilavuutta. OK etukulmaukset, mutta heikot ranteet. Kapeat 
reidet. Hieman liioitellun pituiset sääret. Ei tule ollenkaan edukseen liikkuessa ja etu- ja takaliikkeet 
pitäisi olla terveemmät.   AVO H 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Miellyttävät mittasuhteet ja kokonaisuus. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Riittävä rungon syvyys. Hieman liioitellun pitkät sääret. Hyvät liikkeet joka 
suunnasta, mutta kokonaisvaikutelmasta tulisi paljon parempi jos se olisi tiukemmassa kunnossa. 
Hyvin esitetty.   AVO ERI4 
 
POJANRINTEEN ISABELLA   Erinomainen kokonaisuus. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Narttumainen pää ja ilme. Riittävä rungon syvyys. Erinomainen selän ja lanneosan pituus. 
Kokonaisvaikutelmasta tulisi paljon parempi jos se olisi tiukemmassa kunnossa. Vapaat sivuliikkeet, 
edestä ja takaa voisi olla vakaampi. Hyvin esitetty.   AVO ERI2 
 
TARALY BLACK PANTHER   Vahva, elegantti. Kurvikkaat linjat. Tiiviit linjat. Kaunis pää ja ilme. 
Hieman pysty etuosa. Erinomainen rungon syvyys. Sulavat takakulmaukset. Vakaat sivuliikkeet, 
hieman leveät edestä. Hyvin esitetty. Erinomainen kunto.   AVO ERI3 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Erityisen miellyttävä kokonaisuus ja mittasuhteet. Kaunis kaula. 
Ideaali ylälinja. Erinomainen rungon syvyys ja miellyttävä alalinja. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Erinomaiset sivuliikkeet, mutta voisi olla vakaampi edestä ja takaa. Hyvin esitetty.   
VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
SUNA REGENS KEYLINNS MIRELLE   Vahva, mutta silti narttumainen. Suurempaa kokoa. 
Narttumainen ilme. Elegantti kaula. Riittävä rungon syvyys. Sulavat linjat, mutta toivoisin 
elegantimmat kurvit. OK sivuliikkeet, mutta edestä ja takaa voisi olla vakaampi. Esitetään 
erinomaisessa kunnossa.   VAL ERI3 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Elegantti ja narttumainen. Miellyttävät linjat ja kurvit, mutta runko ja 
rintakehä voisivat olla syvemmät. Sulava ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa, jossa liioitellun pitkät 
sääret. Vapaat liikkeet, mutta sivuliikkeissä voisi olla enemmän voimaa ja etu- ja takaliikkeet 
vakaammat, erityisesti takaliikkeet. Erinomainen kunto. Hyvin esitetty.   VAL ERI2 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   Elegantti ja narttumainen. Runsaat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. 
Hyvin säilynyt. Liikkuu ennen kaikkea kevyesti ja vaivattomasti sivulta. Erinomainen rungon syvyys. 



Sulava selän ja lanneosan pituus. Leveät reidet. Hyvin tyylikäs, vanha whippet-daami.   VET ERI1 
PN4 ROP-VETERAANI 
 
PLAUDITE KEY TO DREAMS   Feminiininen narttu. Aivan liian lihavassa ja ? kunnossa. Antaa 
aivan liian massavan vaikutelman, jotta tulisi oikeuksiinsa näyttelyssä. Hyvät raajat ja tassut. Sulava 
pituus, mutta vaikeasti arvosteltavat liikkeet.   VET T 
 
SOFTOUCH SINGING SPIRIT   Elegantti, narttumainen. Erinomaiset mittasuhteet, mutta hieman 
pysty etuosa ja suorat ranteet. Erinomainen selän ja lanneosan pituus. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Aavistuksen liioiteltu säären pituus. Vapaat sivuliikkeet, voisi olla vakaampi edestä ja takaa.   VET 
ERI2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAARINA  28.2.2009 
Tuomari: Nenne Runsten, Ruotsi (22+32, pennut 1+3) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Melko hyvä pää ja ilme. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Hieno risti. Riittävät kulmaukset. Liikkuu vakaasti edestä ja takaa, mutta sivuaskeleet 
voisivat olla mielellään hieman pidemmät.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 
 
PIKKUNOKAN BEST BET YET   Sievä ja narttumainen, mutta vielä melko kehittymätön. Hienot 
ääriviivat. Hieman suora etuosa. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu vielä melko huolimattomasti. 
Sivuaskeleet voisivat olla pidemmät.   PEK3 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Hyvin miellyttävä kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä kaula- ylälinja. Hyvä eturinta. Liikkuu hyvin sivulta, hieman 
huolimattomasti edestä. Hienot raamit joihin kasvaa.   PEK2 KP 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Erinomainen kokonaisuus. Hieno koko. Kaunis pää. Aavistuksen 
yläpurentaa, johon kasvaa. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut etu- ja takaosa. Hienot, leveät 
reidet. Liikkuu hienolla askeleella joka suunnasta. Erittäin hyvin esitetty.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
FANFARES TOO COOL TO CARE   Erittäin hyvä kokonaisuus. Hieno pää ja ilme. Hyvät korvat, 
hieman suuret mutta hyvin kannetut. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen risti. Leveät reidet. 



Liikkuu hyvällä askeleella sivulta.   JUN ERI1 PU2 SERT 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   Erittäin hyvin kehittynyt. Urosmainen, hieno pää. Pienet, hyvin 
kannetut korvat. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Liikkuu hyvällä askeleella. 
Häntä voisi olla kauniimpi.   JUN ERI3 
 
SILENTKAZE DREAM COME TRUE   Vielä melko pentumainen. Kuono-osa voisi olla vahvempi. 
Riittävä syvyys. Aavistuksen suora etuosa. Hienot leveät reidet. Liikkuu melko hyvin sivulta, mutta 
vielä hieman leveästi edestä ja takaa. Tarvitsee aikaa.   JUN EH 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Hyvin miellyttävä kokonaisuus. Urosmainen. Kaunis pää ja ilme. Hyvin 
kannetut korvat. Hyvin kulmautunut etu- ja takaosa. Melko pitkä lanne, mutta säilyttää ylälinjansa 
liikkeissä. Liikkuu hienolla askeleella sivulta.   JUN ERI2 PU3 VASERT 
 
SOPISCO BAGHEERA   Miellyttävä kokonaisuus. Melko hyvä pää, mutta otsapengertä voisi olla 
hieman enemmän. Suuret, mutta hyvin kannetut korvat. Etuosan tarvitsee täyttyä. Riittävät kulmaukset. 
Liikkuu melko ahtaasti takaa, mutta hyvällä askeleella sivulta.   JUN ERI4 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Melko hyvä pää ja ilme. Kevyet korvat. Toivoisin enemmän rinnan 
syvyyttä. Melko hyvä kaula ja ylälinja. Vielä hyvin kesken kehityksen liikkuessa.   JUN EH 
 
TROLLSÅNGENS FILIPPO COLONNA   Melko hyvä kokonaisuus. Hieman pysty lapaosa aiheuttaa 
hyvin löysät etuliikkeet. Melko lyhyt takaa. Sivuliikkeet voisivat olla pidemmät. Annetaan sille aikaa.   
JUN EH 
 
APRICOT JAM LANCAR KEYZER   Toivoisin enemmän otsapengertä ja vahvemman kuono-osan. 
Hieman pysty etuosa, joka on hieman etuasentoinen. Hyvä risti ja riittävät takakulmaukset. Liikkuu 
melko hyvällä askeleella.   NUO EH3 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Hyvin miellyttävä, elegantti kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Hyvin 
kannetut korvat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hieno eturinta. Leveät reidet. Hieno, luonnollinen 
ryhti. Hyvät liikkeet.   NUO ERI1 PU4 
 
PIPSQUEAK MYRSKYTUULI   Melko hyvä kokonaisuus. Melko hyvä pää ja ilme. Hieman pysty 
etuosa. Muutoin hyvä sivukuva. Mutta ei halua rentoutua liikkeiden aikana ja on melko huolimaton 
takaliikkeissään.   NUO EH4 
 
PIPSQUEAK NAPPISILMÄ   Vahva ja erittäin hyvin kehittynyt. Hyvin miellyttävä kokonaisuus. 
Kaunis pää ja ilme. Suuret, tummat silmät. Vielä hieman löysät huulet. Hyvin kaunis kaula. Hyvät etu- 
ja takakulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet silloin kun se keskittyy.   NUO ERI2 
 
C'MERE GREAT MARTIN   Suuri, vahva ja hyvin lihaksikas. Pää voisi olla elegantimpi. Toivoisin 
enemmän etu- ja takakulmauksia. Liikkuu melko leveästi edestä ja sivuaskeleet voisivat olla pidemmät.   
AVO EH3 
 
C'MERE HULIWILI   Melko hyvä pää, mutta toivoisin paremman otsapenkereen. Suora ja 
etuasentoinen lapaosa. Lyhyt rintakehä. Toivoisin paremmin kiinnittyneen ja kannetun hännän. Ja 



paremmat liikkeet.   AVO EH4 
 
PIPSQUEAK JOHNNY JUMP UP   Hyvin miellyttävä, urosmainen kokonaisuus. Hieno pää ja ilme. 
Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Leveät, 
hienot reidet. Liikkuu hieman leveästi edestä, mutta kevyesti ja tehokkaasti sivulta.   AVO ERI1 
 
SOFTOUCH A BIT O' BLUE   Miellyttävä kokonaisuus. Pää voisi olla elegantimpi. Hyvä etuosa. 
Aavistuksen viettävä risti, muutoin hyvä takaosa, jossa leveät reidet. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta. 
Hyvin esitetty.   AVO ERI2 
 
TIGER'S CHAOS SUPA STRIDA   Hyvin huolimattomat korvat. Toivoisin vahvemman kuono-osan. 
Etuasentoiset lavat antaa vaikutelman hirvenkaulasta. Hieman takakorkea. Polvikulmauksia voisi olla 
enemmän. Paremmat liikkeet ja paremmin kannettu häntä.   AVO H 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Hyvin elegantti. Miellyttävä kokonaisuus. Kaunis ylä- ja alalinja. 
Hieno eturinta. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin joka suunnasta.   VAL ERI2 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen, miellyttävä kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Melko 
suuret, mutta hyvin kannetut korvat. Kaunis ylä- ja alalinja. Hieno risti. Aavistuksen heikot ranteet. 
Liikkuu erittäin hyvällä askeleella.   VAL ERI1 PU1 VSP 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Melko hyvä kokonaisuus. Pää voisi olla vahvempi. Melko suora 
etuosa aiheuttaa sen, että liikkuessa etutassut kääntyvät sisäänpäin. Melko hyvät sivuliikkeet.   VAL 
EH 
 
LEYENDAS SPONGEBOBSQUAREPANTS   Vahva, urosmainen kokonaisuus. Hieno pää ja ilme, 
mutta otsapengertä voisi olla hieman enemmän Kaunis kaula- ja ylälinja. Hyvä risti, leveät reidet. Hyvä 
eturinta ja syvyys. Liikkuu hieman leveästi edestä tullessaan kohti, mutta varvasahtaasti poispäin. 
Hyvät sivuliikkeet, mutta voisivat olla voimakkaammat.   VAL ERI4 
 
SILENTKAZE ACT OF COURAGE   Uros, joka tarvitsee enemmän voimaa, luustoa ja rinnan 
syvyyttä. Vahvemman kuono-osan ja enemmän otsapengertä. Tasapainoiset kulmaukset. Melko hyvät 
liikkeet.   VAL EH 
 
SOFTOUCH MOHAWK RIVER   Suuri ja hyvin voimakas, mutta hyvin rakentunut. Kaunis pää ja 
ilme. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä eturinta. Liikkuu kevyesti ja tehokkaasti sivulta.   VAL ERI3 
 
NARTUT 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   Hyvin miellyttävä, narttumainen. Hieno pää ja ilme. Hyvin kannetut 
korvat. Hieman suora etuosa. Viistommat lavat antaisivat kauniimman kaulan kiinnityksen. Muutoin 
hyvä ylälinja, risti ja takaosa. Liikkuu hyvällä askeleella.   JUN ERI3 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Hyvin narttumainen. Kaunis kaula, mutta hieman pystyt lavat. 
Rintakehän tulee vielä kehittyä. Hieno ylälinja, jossa hyvä risti. Liikkuu hieman korkeain etuliikkein ja 
toistaiseksi melko lyhyellä askeleella.   JUN EH4 
 



BONNYWAPIT CLARISSA   Melko hyvä pää, mutta ilme voisi olla parempi ja kuono-osa vahvempi. 
Rintakehän tulee vielä kehittyä. Liikkuu melko korkeasti edestä. Sivuliikkeet voisivat olla 
tasapainoisemmat.   JUN EH 
 
OF STREAMLINE FUNKY MARQUISE   Hyvin suuri narttu, jolla on hieman yläpurentaa. Hyvin 
pysty etuosa ja takakorkea. Liikkuu melko hyvällä askeleella.   JUN EH 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Hyvin miellyttävä, narttumainen kokonaisuus. Kaunis pää, ilme. 
Hienot korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Riittävät kulmaukset. Normaalisti kehittynyt ikäisekseen. 
Hienot liikkeet. Miellyttävä, tyypillinen luonne.   JUN ERI1 
 
PLAY A WHILE IITTALA   Hyvin miellyttävä kokonaisuus. Hieno pää ja ilme. Melko suuret, mutta 
hyvin kannetut korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvät 
kulmaukset ja hyvät liikkeet. Hieno, luonnollinen ryhti.   JUN ERI2 
 
SILENTKAZE DANCING DELIGHT   Melko hyvä pää, mutta kuono-osa voisi olla vahvempi ja 
alaleukaa voisi olla enemmän. Voisi olla etuosastaan hieman ryhdikkäämpi. Melko hyvä ylälinja ja 
risti. Riittävä syvyys ikäisekseen. Liikkuu melko hyvällä askeleella, mutta etuosa putoaa liikkuessa.   
JUN EH 
 
VI'WAUN UUSA   Hyvin narttumainen. Melko hyvä pää ja ilme, mutta kuono-osa voisi olla 
vahvempi. Riittävät kulmaukset. Kauttaaltaan todella hyvin rakentunut, mutta liikkuu tänään hyvin 
lyhyellä askeleella.   JUN EH 
 
BONNYWAPIT CHEYENNE   Hyvin vahva narttu, jonka toivoisin elegantimmaksi kauttaaltaan. 
Melko epäjalo pää. Riittävät etukulmaukset. Hieman viettävä risti. Polvikulmauksia voisi olla 
enemmän. Melko hyvät liikkeet. Hieman leveä edestä.   NUO EH 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Erinomainen, narttumainen kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Hieno ylä- ja alalinja. Vielä hieman löysät kyynärpäät, mutta todella kevyet 
sivuliikkeet.   NUO ERI1 PN2 SERT 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Miellyttävä kokonaisuus. Melko hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat. 
Tasapainoiset kulmaukset. Erittäin hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Liikkuu ahtaasti takaa, mutta 
hienolla askeleella sivulta.   NUO ERI3 
 
ENCAUTOMS' LOVELY VANILLA   Melko hyvä kokonaisuus. OK pää ja ilme. Hienot ääriviivat 
seistessä, tosin hieman viettävä risti. Liikkuessa etuosa putoaa, mikä pilaa kokonaisvaikutelmaa siten, 
että etuliikkeistä tulee liian lyhyet.   NUO EH 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Hyvin miellyttävä, narttumainen kokonaisuus. Hyvin kaunis pää. 
Kaunis ylä- ja alalinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Esitetään hieman lihavana. Liikkuu hieman 
leveästi edestä ja hieman ahtaasti takaa, mutta erittäin hyvin askelin sivulta.   NUO ERI2 VASERT 
 
WILES AMAGICIANSHAT   Melko suuri ja vahva, mutta silti narttumainen. Hyvin miellyttävä 
kokonaisuus. Kaunis ilme. Suuret, mutta hyvin kannetut korvat. Tasapainoiset kulmaukset ja erittäin 
hyvät liikkeet.   NUO ERI4 



 
BELLTOWN CATCH ME A STAR   Vahva narttu, joka voisi olla narttumaisempi. Melko hyvä pää. 
Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Hyvä ylälinja. Paljon 
nivusnahkaa. Liikkuu valitettavasti liian lyhyin askelin.   AVO EH 
 
BONNYWAPIT ALOTTAATTITUDE   Narttumainen. Hieno pää ja ilme. Tasapainoiset kulmaukset. 
Aavistuksen pitkä selkä. Melko tasainen lanneosa sekä seistessä että liikkuessa. Mutta liikkuu hyvin.   
AVO ERI4 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Hyvin narttumainen. Erittäin hieno ilme. Alaleukaa voisi olla 
enemmän. Aavistuksen suora etuosa. Muutoin hyvin kaunis ylälinja, jossa hyvä risti. Eturinta voisi olla 
täyteläisempi, jotta antaisi enemmän tukea rintakehään. Erittäin hyvä kokonaisuus ja hyvät sivuliikkeet.   
AVO ERI 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Erinomainen, narttumainen kokonaisuus. Kaunis pää, jossa voisi 
olla mielellään hieman enemmän otsapengertä. Hyvin maskeeratut silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. 
Tasapainoiset kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet, mutta draivia voisi olla hieman enemmän.   AVO 
ERI1 
 
SAGRAMOUR SHACHAR   Narttumainen, melko hyvin rakentunut narttu. Melko suora etuosa. 
Riittävät takakulmaukset. Hieno ylälinja seistessä, mutta liikkuessa valitettavasti takakorkea.   AVO 
EH 
 
SCHEIK'S DANCING QUEEN   Hyvin vahva narttu. Melko hyvä pää, mutta toivoisin enemmän 
otsapengertä. Hyvin vahva rintakehä, joka voisi olla syvempi. Leveät reidet. Liikkuu ahtaasti takaa. 
Toivoisin kokonaisuutena enemmän eleganssia ja kevyemmät askeleet.   AVO EH 
 
SILENTKAZE CALL ME SUNSHINE   Hyvin narttumainen. Hyvä koko. Lavat voisivat olla 
viistommat. Hyvä eturinta, mutta rintakehä voisi olla syvempi. Hieno lanne, jossa hyvä risti. Liikkuu 
kevyesti ja tehokkaasti.   AVO ERI2 
 
SILENTKAZE CROWN OF JEWELS   Hyvin miellyttävä kokonaisuus. Narttumainen. Hyvin kannetut 
korvat. Hieno ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta ja syvyys. Liikkuu kevyesti ja 
tehokkaasti.   AVO ERI3 
 
WHIPTAILS SWEET AS CANDY   Hyvin narttumainen, jolla kaunis pää ja ilme. Melko pysty etuosa. 
Toivoisin pehmeämmän kaulan kiinnityksen ja enemmän rinnan syvyyttä. Liikkuu melko löysästi 
edestä ja ahtaasti takaa, mutta hienolla askeleella sivulta.   AVO EH 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   Narttumainen. Melko hyvä pää. Toivoisin kauttaaltaan 
hieman pidemmät linjat. Hieman suora etuosa. Hyvät takakulmaukset. Askeleet voisivat olla pidemmät.   
KÄY EH1 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   Hyvin kaunis, narttumainen kokonaisuus. Aavistuksen pysty 
etuosa. Hieman etuasentoinen. Muutoin kaunis ylälinja ja hyvä risti. Erinomaiset liikkeet.   VAL ERI 
 
C'MERE DREAMBABY   Kaunis, narttumainen kokonaisuus. Kuono-osa voisi olla vahvempi. 



Aavistuksen suora etuosa, muutoin hieno ylälinja. Erinomainen alalinja. Hieno takaosa. Liikkuu melko 
leveästi edestä. Melko hyvällä askeleella sivulta.   VAL ERI2 PN4 
 
C'MERE DREAMS'N TRICKS   Hyvin sievä ja narttumainen. Hieman kevyt kuono-osa. Hieno koko. 
Kaunis ylä- ja alalinja. Liikkuu hyvin sivulta, kamalan leveästi edestä.   VAL EH 
 
SCHEIK'S CHANTICLEER   Melko suuri ja vahva, joka voisi olla narttumaisempi. Liikkuu melko 
hyvällä askeleella, mutta ylälinja voisi olla parempi ja voisi olla kauttaaltaan elegantimpi.   VAL EH 
 
SOFTOUCH BLAZING SUN   Erinomainen, narttumainen kokonaisuus. Kaunis pää. Melko 
huolimattomat korvat. Hyvin kaunis kaula ja ylälinja. Hieno eturinta. Hyvä alalinja. Erinomaiset 
liikkeet.   VAL ERI3 
 
TWYBORN HAPPINESS   Melko suuri, mutta narttumainen ja hyvin rakentunut. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu kevyesti, mutta askeleet voisivat olla pidemmät.   VAL 
ERI4 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Feminiininen narttu, erinomaista kokoa. Sopiva pää. Hyvin kannetut 
korvat. Hieman liioiteltu rintalastan kärki. Kaunis ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset. 
Erinomaiset liikkeet. Hyvin esitetty erinomaisessa kunnossa.   VAL ERI1 PN1 ROP 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   Fantastinen, 11-v. narttu erinomaisessa kunnossa. Kaunis pää ja ilme. 
Hyvin kannetut korvat. Kauttaaltaan hyvin rakentunut. Liikkuu hieman varpaat sisäänpäin edestä, 
mutta erinomaisesti sivulta.   VET ERI1 PN3 ROP-VETERAANI 
 
BONNYWAPIT KENNEL   Melko epätasainen, koostuen miellyttävistä yksilöistä, mutta eri 
tyyppisistä. Toivoisin kauttaaltaan paremmat etuosat. Kaikki liikkuvat melko hyvin sivulta.   KAS4 
 
C'MERE KENNEL   Hieno ryhmä tyypikkäitä koiria, kooltaan vaihtelevia. Muutamia tähtiä, muutamia 
vähemmän tähtiä. Kaikki liikkuvat erittäin hyvin.   KAS3 KP 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Hyvin tasainen ryhmä tyypikkäitä narttuja, kaikki hyvän kokoisia. Hyvin 
miellyttävä ryhmä, jossa kaikilla hyvät liikkeet.   KAS1 KP 
 
SOFTOUCH KENNEL   Hyvin tasainen ryhmä tyypikkäitä koiria, kooltaan vaihtelevia. Kaikilla hyvät 
sivuliikkeet.   KAS2 KP 
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PENNUT - UROKSET 
 
BESTIES NÄÄS VILLE   8 kk. Tyypillinen uros. Hyvin rakentunut pää ikäisekseen. Tarvitsee hieman 
lisää massaa. Hyvät kulmaukset. Hieman ahdas takaa. Liikkeet eivät tasapainossa tällä hetkellä. Hyvä 
luonne.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   1 v. Miellyttävä tyyppi. Elegantti. Ilmeen pitäisi olla urosmaisempi. 
Hyvät kulmaukset. Hieman suora edestä. Tarvitsee lisää massaa. OK liikkeet ikäisekseen. Tarvitsee 
aikaa kehittyäkseen.   JUN EH 
 
BESTIES LAKUPEKKA   17 kk. Oikea koko. Pään pitäisi olla elegantimpi, hieman liian voimakas. 
Etutassut kääntyvät ulospäin. Vahvat polvikulmaukset. Hyvä ylälinja. Liikkeet eivät tasapainoiset. 
Hyvin ahdas takaa ja edestä hyvin pehmeä.   JUN H 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   13 kk. Vahva uros. Vahva pää. Miellyttävä kaula ja ylälinja. 
Riittävän tyypillinen ilme. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Vahva kallo. Hyvä luonne.   JUN EH 
 
DYNAMITE   10 kk. Elegantti uros. Riittävän tyypillinen ilme ja pää. Silmät eriväriset. Tarvitsee lisää 
massaa ja luustoa. Miellyttävä ylälinja. Liikkeet tarvitsevat lisää draivia. Suora etuosa.   JUN H 
 
FANFARES TOO COOL TO CARE   11 kk. Hyvin miellyttävä tyyppi. Ihana pää ja ilme. Oikea koko. 
Tyypillinen ylälinja. Hyvät kulmaukset. OK liikkeet ikäisekseen. Hieman ahdas edestä.   JUN ERI4 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Miellyttävä tyyppi. Oikea koko ja väri. Urosmainen pää. Hyvin 
kehittynyt rintakehä. Vahva ylälinja. OK liikkeet.   JUN ERI 
 
HOOKOPLAN HAYABUSA   10,5 kk. Elegantti uros. Miellyttävä rungon rakenne. Erinomainen 
ylälinja ja kaula. Erinomaiset kulmaukset. Hyvät liikkeet. Lempeä luonne.   JUN ERI3 
 
MACARENAN PIKAJUNA   10 kk. Vahva runko. Miellyttävä pää. Oikea ylälinja. Rintakehän 
rakenne tarvitsee lisää aikaa. Hyvin ahdas takaa. Ei oikein tasapainoinen tällä hetkellä.   JUN EH 
 
PIPSQUEAK OBELIX   12 kk. Erinomainen tyyppi. Paljon ilmettä. Oikea luusto ja massa. 
Erinomainen pigmentti. Liikkeet ei oikein tasapainossa tällä hetkellä. Ei oikein viihdy kehässä. 
Tarvitsee hieman harjoitusta.   JUN ERI2 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   11 kk. Elegantisti rakentunut runko. Riittävän tyypillinen tyypiltään. 
Vahva luusto. Erittäin hyvä ylälinja. OK liikkeet ikäisekseen.   JUN ERI 
 
SATANGIN AFTER THE SUNSET   18 kk. Miellyttävä tyyppi. Oikea ylä- ja alalinja. Tyypillinen pää 
ja ilme. Hieman ahdas takaa ja edestä. Miellyttävä luonne.   JUN ERI 
 
SOBERS IVORY   10 kk. Elegantti uros. Absoluuttisen tyypillinen ilme. Ihana pää. Erinomainen kaula 
ja ylälinja. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Lempeä luonne.   JUN ERI1 PU4 



 
SOFTOUCH WILD HAWK   14 kk. Miellyttävä tyyppi. Oikea koko. Hyvä pää ja ilme. Tarvitsee 
hieman lisää massaa. Hieman liian jyrkkä lantio. Kääntää kyynärpäitään ulospäin. Liikkeet tarvitsevat 
enemmän draivia.   JUN EH 
 
SOPISCO BAGHEERA   12 kk. Elegantti uros. Oikea pää. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvät 
kulmaukset. Hyvin ahdas takaa. Ei oikein tasapainossa tällä hetkellä. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.   
JUN EH 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   12 kk. Miellyttävä tyyppi. Oikea koko. Suora ylälinja. Lanneosa pitäisi 
olla hieman kaarevampi. Hyvät kulmaukset. OK liikkeet ikäisekseen.   JUN ERI 
 
SÖKÖVINTIN EB-FOX   11 kk. Oikea pää. Urosmainen ilme. Hyvin suora etuosa. Kääntää etutassuja 
ulospäin seistessä. Rintakehän täytyy syventyä ja myös leventyä. Tarvitsee lisää massaa. Hyvin ahdas 
takaa ja edestä. Hyvin pehmeät etutassut tällä hetkellä.   JUN H 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   9 kk. Miellyttävä pää ja ilme. Oikea runko ikäisekseen. Lanneosa 
pitäisi olla hieman pidempi. OK liikkeet. Miellyttävä luonne.   JUN ERI 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   11 kk. Hieman arka luonne. Miellyttävä tyyppi ja koko. 
Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset. Hyvin ahdas takaa. Ei oikein tunnu viihtyvän kehässä.   JUN 
ERI 
 
BISWHIP'S DELACROIX   Nuori uros. Miellyttävä ilme. Hyvä sulava lanneosa. Hyvä tyyppi.   NUO 
EH 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   Nuori uros. Miellyttävä ilme. Hyvä kokonaismuoto. Toivoisin 
rauhallisemmat etuliikkeet.   NUO EH 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Hyvä urosmainen pää. Miellyttävä ilme. Hyvä kokonais tasapaino. 
Erittäin hyvä kunto.   NUO EH3 
 
PALETIN RAPIDFIRE   Miellyttävä ilme. Kokonaisuutena hyvä lanneosa. Toivoisin aavistuksen lisää 
etukulmauksia, mutta hyvä draivi takaliikkeissä.   NUO EH 
 
PIKKUNEIDIN BORN TO FLY   Viehättävä ilme. Hyvä luusto. Hyvä muoto. Toivoisin hieman 
paremmat etukulmaukset. Aavistuksen tasapainoton liikkuessa. Liikkeiden tulee asettua.   NUO EH 
 
PIKKUNEIDIN BORN TO RUN   Miellyttävä ilme. Hyvät silmät. Toivoisin hieman pidemmän 
rungon. Hyvät liikkeet.   NUO EH 
 
PIPSQUEAK MYRSKYTUULI   Miellyttävä pää, hyvä ilme. Erittäin hyvä tyyppi, mutta ei halua 
liikkua kuten sen pitäisi. Hyvä takaosa.   NUO EH4 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Miellyttävä, urosmainen pää. Erittäin hyvä ilme. Hyvä tasapaino. 
Erittäin hyvät liikkeet.   NUO ERI1 
 



TARUMETSÄN PELLE PELOTON   Hyvin urosmainen pää. Miellyttävä ilme. Erittäin hyvä sulava 
lanneosa. Liikkui hyvin.   NUO ERI2 
 
GASELLE'S SINATRA   Miellyttävä, vahva uros. Erittäin hyvä kokonais tasapaino. OK liikkeet. 
Takaosaan toivoisin lisää draivia.   AVO EH 
 
JAGODAS EGOISTE   Hyvin miellyttävä pää, ilme. Hyvä tasapainoinen uros. Hyvät liikkeet. 
Toivoisin hieman tiiviimmät etuliikkeet.   AVO EH 
 
NEBTUNUKSEN BEYOND BICEPS   Miellyttävä ilme. Ihanat ääriviivat. Toivoisin hieman lisää 
syvyyttä takaosaan. Hyvät liikkeet.   AVO EH 
 
PIPSQUEAK MUSKETTISOTURI   Erittäin hyvä pää. Miellyttävä ilme. Erittäin hyvä kokonais 
tasapaino. Aavistuksen tasainen ylälinja. Erittäin hyvät liikkeet.   AVO ERI 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Urosmainen pää. Erittäin hyvä kokonais tasapaino. Erittäin hyvät 
liikkeet. Miellyttävä tyyppi.   AVO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP 
 
ROBERTA'S LA BAMBA   Vahvempi urosmainen pää. Hyvät ääriviivat. Erittäin hyvässä kunnossa. 
Hyvä muoto. Liikkeiden tulee asettua.   AVO EH 
 
SOBERS GREGORY   Urosmainen pää, miellyttävä ilme. Kokonaismuoto hyvä. Hieman tasainen 
ylälinja. Liikkeiden tulee asettua. Erittäin hyvä liikkuessa.   AVO EH 
 
SÖKÖVINTIN JR-DUBLO   Miellyttävä ilme. Hyvä kokonaismuoto. Toivoisin tiiviimmät etuliikkeet. 
OK liikkeet.   AVO EH 
 
SÖKÖVINTIN JX-BUFFALO   Miellyttävä ilme. Hyvä alaleuka. Hyvä muoto. Liikkeissä voisi olla 
enemmän määrätietoisuutta (voimaa).   AVO EH 
 
TÄYSIKUUN SIR GALAHAD   Viehättävä, urosmainen pää. Hyvät ranteet. Hyvä kokonaismuoto. 
Tasapainottomat liikkeet.   AVO EH 
 
TÄYSIKUUN SYYSMYRSKY   Viehättävä, miellyttävä pää. Erittäin hyvä kokonaistasapaino. Hyvät 
ranteet. Hyvä alalinja. Liikkeiden tulee asettua.   AVO EH 
 
WEIKOTIN BB-KING OF HANKA   Miellyttävä ilme. Hyvä kokonaismuoto. Hieman lyhyet askeleet 
liikkuessa. Koiralla on hieno luonne!   AVO EH 
 
WHIPTAILS MOULIN ROUGE   Erittäin hyvä pää ja ilme. Erittäin hyvä kokonaismuoto. Erittäin 
hyvät liikkeet.   AVO ERI2 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   Miellyttävä ilme. Erittäin hyvä muoto. Kokonaisuutena hyvin 
tasapainoinen uros. Erittäin hyvät liikkeet.   AVO ERI4 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Erittäin hyvä ilme. Urosmainen. Erittäin hyvä kokonaismuoto. 
Liikkui hyvin.   AVO ERI3 



 
ILTARUSKO   Maskuliininen uros. Viehättävä ilme. Hyvä kokonaismuoto. Hyvät liikkeet.   KÄY EH1 
 
PALETIN NITRONINJA   Miellyttävä ilme. Urosmainen. Kokonaistasapaino seistessä ?. Toivoisin 
tasapainoisemmat liikkeet.   KÄY EH2 
 
SÖKÖVINTIN JX-BENITO   Miellyttävä, lempeä ilme. Hieman ahdas edestä. OK kokonaismuoto, 
toivoisin lisää pituutta. Hieman lyhyet askeleet.   KÄY EH4 
 
WEIKOTIN BB-KING CREOLE   Urosmainen pää. Miellyttävät ääriviivat. Hyvät liikkeet. Tarvitsee 
voimakkaammat takaliikkeet.   KÄY EH3 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Hyvin maskuliininen uros. Viehättävä ilme. Hyvä tasapaino. Hyvä 
rungon muoto. Erittäin hyvät liikkeet.   VAL ERI1 PU2 VARACA 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Hyvin miellyttävä ilme. Maskuliininen uros. Erittäin hyvät 
ääriviivat ja tyyppi. Liikkui hyvin.   VAL ERI 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Viehättävä, urosmainen pää. Erittäin hyvä kokonaismuoto. Seisoo 
oikein etuosallaan. Erittäin hyvä kokonaistasapaino.   VAL ERI4 
 
LEYENDAS SPONGEBOBSQUAREPANTS   Hyvin miellyttävä pää ja ilme. 7 v. uros erittäin 
hyvässä kunnossa. Hyvä kokonaistasapaino. Terveet liikkeet.   VAL ERI 
 
TUULIKELLON CIACO   Hyvä ilme. Urosmainen. Hyvä kokonaistasapaino. Hyvät liikkeet.   VAL 
ERI 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Maskuliininen uros ja pää. Miellyttävä ilme. Erittäin hyvä 
kokonaistasapaino. Tasapainoinen uros. Erittäin hyvät liikkeet. Erittäin hyvä tyyppi.   VAL ERI2 PU3 
 
WHIPTAILS WILD'N FREE   Urosmainen pää. Hyvin miellyttävä ilme. Erittäin hyvä 
kokonaistasapaino. Hyvä tyyppi. Terveet liikkeet.   VAL ERI3 
 
NARTUT 
 
ALMAZ DUSHA NERINE DIADEM   12 kk. Elegantti ja narttumainen tyyppi. Hyvin kehittynyt 
rintakehä. Hyvin lyhyt lanne. Hyvät kulmaukset. Miellyttävä pää. Liikkeet eivät ole tällä hetkellä 
tasapainoiset. Ahdas edestä ja takaa. Tarvitsee paremman esittäjän, jotta sen ansiot tulisivat esiin.   JUN 
EH 
 
ALMAZ DUSHA NEW WAVE   12 kk. Hyvä koko. Oikea ylälinja. Lanneosa voisi olla hieman 
pidempi. Hyvä väri ja pigmentti. Liikkui hyvin ikäisekseen. Miellyttävä luonne.   JUN ERI 
 
BESTIES LINNANNEITO   17 kk. Narttumainen tyyppi. Tarvitsee enemmän massaa. Luusto pitäisi 
olla vahvempi. Ei viihdy kehässä. Riittävän oikeanlainen ylälinja. Hyvin ahdas edestä ja takaa. Turkki 
ei hyvässä kunnossa. Miellyttävä luonne.   JUN H 
 



FINLANDIA AUS DEM GNOMENHAIN   10 kk. Pieni narttu. Tarvitsee lisää massaa ja vahvemman 
luuston. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Rinta ei riittävän syvä tällä hetkellä. Hyvin ahdas takaa ja 
edestä.   JUN EH 
 
HOOKOPLAN HAYYA   11 kk. Riittävän oikeanlainen pää. Hyvin voimakkaat posket. Vahva kaula. 
Oikea ylälinja. Se ei ole näyttelykunnossa tällä hetkellä sillä se on liian raskas. Hyvin ahdas takaa ja 
edestä hyvin ahtaat eturaajat.   JUN H 
 
MIYESSA ADELINDA   16 kk. Elegantti narttu. Miellyttävä tyyppi ja pää. Hyvät kulmaukset. Liikkuu 
hyvin ikäisekseen. Massaa pitäisi olla hieman enemmän. Miellyttävä luonne.   JUN ERI 
 
PIKKUNEIDIN BORN TO BE WILD   18 kk. Riittävän narttumainen tyyppi. Hyvä koko. Hyvin lyhyt 
lanne. Hyvät kulmaukset. Miellyttävä pää ja ilme. OK etuliikkeet, hyvin ahtaat takaliikkeet. 
Miellyttävä luonne.   JUN ERI 
 
PIKKUNEIDIN BORN TO SMILE   16 kk. Narttumainen tyyppi ja ilme. Hyvin lyhyt lanne. Ylälinja 
voisi olla hieman pidempi ja pyöreämpi. Hyvät kulmaukset. Hyvin ahdas takaa ja edestä. Miellyttävä 
luonne.   JUN EH 
 
PIPSQUEAK OMENAKANELI   11 kk. Miellyttävä tyyppi. Ihastuttava pää. Oikea kaula ja ylälinja. Ei 
viihdy kehässä. Tarvitsee lisää harjoitusta. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Hyvin ilmeikäs.   JUN ERI 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   11 kk. Elegantti ja narttumainen tyyppi. Oikea pää. Miellyttävä 
ilme. Suora etuosa. Liikkuu hyvin, mutta hieman hitaasti.   JUN ERI4 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   11 kk. Elegantti tyyppi. Miellyttävä rungon rakenne ikäisekseen. Rinta 
ei riittävän syvä tällä hetkellä. Hyvät kulmaukset. OK liikkeet ikäisekseen.   JUN ERI 
 
PLAY A WHILE IITTALA   Hyvin miellyttävä narttu. Erinomainen koko, pää ja ylälinja. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Hyvin ilmeikäs. Vahva runko. Liikkuu hyvin, mutta hieman hitaasti. Tarvitsee 
enemmän draivia.   JUN ERI3 
 
PUHURIN ZAPHIRE   10 kk. Tyypillinen ilme. Miellyttävä pää. Hyvin hoidettu turkki. Hyvin lyhyt 
lanne. Lantio putoaa liikaa. Rintakehä tarvitsee lisää aikaa kehittyäkseen. Liikkuu hyvin. Tarvitsee lisää 
massaa.   JUN ERI 
 
PUHURIN ZYRETHE   10 kk. Hyvin pieni, mutta elegantti narttu. Miellyttävä pää. Runko tarvitsee 
aikaa kehittyäkseen valmiiksi. Riittävän oikeanlainen ylälinja. Hieman arka luonne.   JUN EH 
 
SÖKÖVINTIN EB-FILA   11 kk. Miellyttävä pää. Riittävän tyypillinen ilme. Luusto pitäisi olla 
vahvempi ja massaa enemmän. Riittävän oikeanlainen ylälinja. Erittäin alas kiinnittynyt häntä. Kääntää 
etutassuja ulospäin. Nopeat liikkeet, mutta kontrolloimattomat. Ahdas kintereistä. Tarvitsee aikaa.   
JUN H 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   9 kk. Miellyttävä tyyppi. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvin 
rakentunut runko ikäisekseen. Tyypillinen ylä- ja alalinja. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin.   JUN 
ERI2 



 
WHIPTAILS PAINTED PEARL   9,5 kk. Rungon kehitys ei ole valmis tällä hetkellä. Tarvitsee aikaa 
joka suhteessa. Mutta sillä on paljon hyviä, tyypillisiä asioita. Tarvitsee enemmän massaa. Hyvät 
kulmaukset. Miellyttävä esiintyminen. Liikkeet eivät tasapainossa tällä hetkellä. Tarvitsee aikaa, mutta 
se on hyvin ihana tyypiltään.   JUN EH 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   9 kk. Hyvin tyypillinen narttu. Erinomainen pää ja ilme. 
Fantastinen ylä- ja alalinja. Ikäisekseen todella huippukunnossa. Esiintyy hyvin ylpeästi kehässä. 
Hieman ahdas takaa liikkuessa. Huippukoira ikäisekseen.   JUN ERI1 PN4 VASERT 
 
BISWHIP'S DEBUSSY   Feminiininen narttu. Viehättävä ilme. Hyvä pää. Hyvät ääriviivat 
ikäisekseen, rungon vain tarvitsee vielä valmistua. Liikkui hyvin ikäisekseen.   NUO EH 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Hyvin narttumainen pää. Erittäin hyvät ääriviivat. Seisoo ikein. Erittäin 
hyvät liikkeet.   NUO ERI4 
 
C'MERE ICY DIAMOND   Narttumainen pää. Viehättävät silmät. Kokonaisuutena hyvä muoto. 
Liikkeiden tulee asettua, mutta hyvät ikäisekseen.   NUO EH 
 
ENCAUTOMS' LOVELY VANILLA   Feminiininen narttu. Viehättävä pää. Erittäin hyvä 
kokonaismuoto. Hyvät liikkeet, etuliikkeiden tulee hieman tiivistyä.   NUO ERI1 PN3 SERT 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Hyvin miellyttävä pää. Erittäin hyvänmalliset ääriviivat. Liikkui 
erittäin hyvin.   NUO ERI2 
 
OF STREAMLINE FOXY LADY   Erittäin hyvä pää. Miellyttävä ilme. Kokonaisuutena 
hyvänmallinen alalinja. Liikkui hyvin edestä ja takaa.   NUO ERI 
 
PUHURIN RAINBOW   Narttumainen pää. Kokonaisuutena hyvä muoto. Toivoisin lisää 
takakulmauksia. Etuliikkeiden tulee tiivistyä.   NUO EH 
 
PALETIN ROCKIN BELL   Hyvä, narttumainen pää. Kokonaismuoto hyvä. Hyvä tyyppi. 
Etuliikkeiden tulee asettua.   NUO EH 
 
PERFECT STRANGER GABRIEL'S BRIDE   Feminiininen narttu. Viehättävä pää, erityisesti silmät. 
Hyvä kokonaismuoto. Hyvät liikkeet. Hyvät lihakset.   NUO EH 
 
PIPSQUEAN NIISKUNEITI   Hyvin narttumainen. Ilmeikäs ja tyypillinen kokonaismuoto. Erittäin 
hyvät sivuliikkeet, erittäin hyvät etu- ja takaliikkeet, edestä tulee tiivistyä.   NUO ERI3 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   Hyvin feminiininen narttu. Viehättävä ilme. Erittäin hyvä 
kokonaistasapaino. Seisoo oikein edestä. Toivoisin hieman lisää voimaa liikkeisiin.   NUO ERI 
 
SÖKÖVINTIN CD-ELVIRA   Hyvä, narttumainen pää. Kokonaismuoto hyvä. Hyvät liikkeet, tarvitsee 
asettua jotta takaliikkeiden draivi tulee esiin.   NUO EH 
 
SÖKÖVINTIN CD-ENNE   Narttumainen pää. Hyvä kokonaismuoto. Toivoisin aavistuksen 



syvemmän rinnan, hieman lisää pituutta tarvitaan. OK etu- ja takaliikkeet.   NUO EH 
 
TARUMETSÄN POCAHONTAS   Viehättävä, narttumainen pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Toivoisin sen 
liikkuvan sulavammin.   NUO EH 
 
TARUMETSÄN PÄHKINÄNSÄRKIJÄ  Viehättävä, hyvä pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkui hyvin 
edestä ja takaa.   NUO EH 
 
TIGER'S CHAOS ALL EARS   Viehättävä pää. Erittäin hyvä kokonaismuoto. Erittäin hyvä tyyppi. 
Erittäin hyvät sivuliikkeet, etu- ja takaliikkeiden tulee asettua.   NUO EH 
 
BELLTOWN BLACKBALLET   Feminiininen nartut. Hyvä pää. Erittäin hyvät ääriviivat. Hyvä tyyppi 
ja liikkeet edestä ja takaa. Liikkeet voisivat olla hieman voimakkaammat.   AVO EH 
 
BONNYWAPIT ALOTTAATTITUDE   Feminiininen narttu. Erittäin hyvä ylälinja. Erittäin hyvä 
alalinja. Liikkuu hyvin.   AVO ERI4 
 
ELVIIRA   Feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Hyvä ylälinja. Liikkui hyvin, mutta etuliikkeiden 
tulee hieman asettua.   AVO EH 
 
HAMRYA'S HAPPY TO BE AT SOPISCO   Viehättävä pää. Hyvin narttumainen. Erittäin hyvä ylä- ja 
alalinja. Peittää maata seistessään.   AVO ERI1 
 
PIKKULIISAN CITRONELLA   Narttumainen pää, viehättävä ilme. Hyvä kokonaismuoto. Erittäin 
hyvä alalinja. Liikkui hyvin.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Narttumainen pää. Miellyttävä ilme. Erittäin hyvä muoto. Liikkui 
hyvin.   AVO ERI2 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   Viehättävä pää. Hyvin narttumainen. Hyvä ylälinja. Hieman 
levottomat liikkeet edestä ja takaa.   AVO EH 
 
POJANRINTEEN LADY ISABELLA   Narttumainen pää. Ilmeikkäät silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. 
Liikkui OK.   AVO EH 
 
REFINED SHOW STOPPER   Narttumainen pää, viehättävä ilme. Erittäin hyvät ääriviivat. Seiso 
oikein etuosallaan. Erittäin hyvät etu- ja takaliikkeet.   AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   Narttumainen pää. Hyvä ylä- ja alalinja. Rauhattomat liikkeet.   AVO 
EH 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Hyvin viehättävä, feminiininen nartun pää. Seisoo oikein 
etuosallaan. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Liikkui hyvin.   AVO ERI3 
 
TARUMETSÄN TALVIYÖN TARINA   Viehättävä pää. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Liikkeet pitäisi 
olla paremmat. Se ei ole iloinen tänään. Tarvitsee asettua.   AVO EH 
 



TÄYSIKUUN TANGOKUNINGATAR   Narttumainen, viehättävä pää. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. 
Liikkeet voisivat olla hieman sulavammat.   AVO EH 
 
FIN LADY V. DIA-ROBINNE   Hyvä pää, ilmeikkäät silmät. Hyvä muoto. Lantio voisi olla hieman 
voimakkaampi. Etu- ja takaliikkeissä takana saisi olla enemmän voimaa.   KÄY EH2 
 
PALETIN NADINE   Viehättävä pää, ilmeikkäät silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Vatsa voisi olla hieman 
kuroutuneempi. Etu- ja takaliikkeissä hieman ahdas takaa.   KÄY EH3 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   Narttumainen pää, ilmeikkäät silmät. Seisoo oikein. Erittäin 
hyvät liikkeet.   KÄY EH1 
 
DAFNA DIAMOND OF THE CROWN   Narttumainen pää. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä alalinja. 
Liikkuu hyvin. Hieman leveä edestä ja takaa.   VAL ERI 
 
PIPSQUEAK FORZA MAGICA   Feminiininen narttu. Viehättävä ilme. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. 
Liikkui hyvin.   VAL ERI 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Erittäin hyvä pää. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Seisoo erittäin hyvä. 
Rotutyypillinen.   VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Viehättävä, narttumainen ilme. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Liikkui 
hyvin. Erittäin hyvä kokonaistyyppi.   VAL ERI2 PN2 VARACA 
 
SUNA REGENS KEYLINNS MIRELLE   Feminiininen narttu, erittäin hyvä pää. Erittäin hyvä ilme. 
Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Liikkui hyvin edestä ja takaa. Esitetään hyvin.   VAL ERI4 
 
TWYBORN HAPPINESS   Narttumainen pää, ilmeikkäät silmät. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä alalinja. 
Liikkui hyvin.   VAL ERI3 
 
PEPERONE PARTYLINE   Hyvin narttumainen ilme. Erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen. Erittäin 
hyvä ylä- ja alalinja. Liikkui hyvin.   VET ERI1 ROP-VETERAANI 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Erittäin hyvä koko ja tyyppi. Kaikki narttuja. Hyvät liikkeet.   KAS2 KP 
 
TARUMETSÄN KENNEL   Hyvä tyyppi. Kaikki hyvänvärisiä. Jotkut hieman onnettomia tänään. 
Hyvät liikkeet.   KAS3 KP 
 
WHIPTAILS KENNEL   Kaikki uroksia. Erittäin hyvä tyyppi ja muoto. Hyvät liikkeet. Hyvät 
ääriviivat.   KAS1 KP 
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PENNUT - UROKSET 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Hyväntyyppinen urospentu. Oikeanmallinen pää, alaleuka voisi 
olla voimakkaampi. Tummat, kauniit silmät. Riittävän pituinen kaula. Hyvä luusto ja ylälinja. Hyvä 
etuosa. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu sivulta ja takaa hyvin, edessä hieman huomauttamista.   
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN YLLÄTYS   Kookas, pitkäpäinen uros. Melko voimakas kallo-osa. 
Tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hieman suora olkavarsi. Etuosa tulisi olla tiiviimpi. Hyvä 
luusto ja käpälät. Riittävän syvä runko. Hieman liioiteltu ylälinja, joka johtuu siitä, että koira on 
jännittynyt. Hyvä, leveä reisi. Hyvät kulmaukset akana. Vaatii lisää kehätottumusta, että liikkeiden 
arvostelu olisi helpompaa.   PEK2 
 
PENNUT - NARTUT 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Hyvin kehittynyt narttupentu, jolla voisi olla hieman 
voimakkaampi kuono-osa. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Saisi olla paremmin kulmautunut 
edestä. Voisi olla hieman vankempi luusto. Riittävä runko. Hieman jyrkkä lantio. Riittävät takakulmat. 
Voisi liikkua kauttaaltaan paremmin.   PEK1 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomaista rotutyyppiä oleva nuori uros. Erinomainen pää ja 
ilme. Hieman kookkaat korvat, mutta hyväasentoiset. Erinomainen ylälinja seistessä. Harvinaisen pitkä 
ja hyvä olkavarsi. Hyvä luusto ja käpälät. Leveä, hyvä, vahva reisi. Matala kinner ja hyvät takakulmat. 
Liikkuu sivulta ja takaa erittäin hyvin, edestä hyvin.   JUN ERI1 PU1 SERT ROP 
 
PLAY A WHILE FAZER   Erittäin hyväntyyppinen nuori uros. Kuono-osa ja alaleuka voisi olla 
voimakkaampi. Kaunis ilme. Hyvät korvat. Pitkä, hyvä kaula. Erittäin hyvin kehittynyt runko. Hieman 
jyrkkä lantio. Erittäin hyvä luusto. Vahva, liioittelematon takaosa. Liikkuu hyvin sivulta ja edestä, 
takaa turhankin leveästi.   JUN ERI2 PU3 VASERT 
 
PIKKULIISAN SYYSYÖN PRINSSI   Hyvänkokoinen nuori uros. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. 
Kuono-osassa voisi olla enemmän täytettä silmien alla. Hyvät korvat. Riittävä kaula. Hieman liioiteltu 
ylälinja, joka johtuu siitä kun koira seisoo kasassa. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä runko. Vahva, hyvin 
kulmautunut takaosa. Vaatii lisää kehäharjoitusta, että liikkeet sujuvat paremmin ja ne pystyy 
arvostelemaan.   NUO H 
 
EAGLEEYE   Melko lyhytrunkoinen uros, jonka kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Hyvät silmät, 
hieman jäykät korvat. Hyvä kaula. Suora olkavarsi ja lapa. Hyvä luusto. Hyvin kehittynyt runko. Saisi 
olla hieman pidempi lanneosa. Hieman jyrkkä lantio. Normaalit takakulmat. Reisi voisi olla hieman 
leveämpi. Saisi liikkua pidemmällä, enemmän maatavoittavalla askeleella. Miellyttävä luonne.   AVO 
H 



 
NEBTUNUKSEN BEING BODYGUARD   Kookas, hieman pulskassa kunnossa oleva uros. Hyvä 
pää, tummat silmät. Hyvät ohuet korvat. Riittävä kaula. Hyvä etuosa. Hyvä, syvä runko. Voisi olla 
paremmin kulmautunut takaa. Pitäisi liikkua reilusti pidemmällä sivuaskeleella. Etu- ja takaliike hyvä.   
AVO H 
 
NIGTHJAR   Erittäin hyväntyyppinen uros. Kaunis pää, erinomainen ilme. Ohuet, mutta hieman jäykät 
korvat. Kaula voisi olla aavistuksen pidempi, samoin olkavarsi. Vahva runko. Hyvä ylälinja. Hyvä 
leveä reisi, aavistuksen ylikulmautunut takaa. Hyvä, matala kinner. Liikkuu edestä ja takaa erittäin 
hyvin. Liikkuu sivulta riittävän hyvin.   AVO ERI1 PU4 VARACA 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   Hyvänkokoinen uros. Kauniit, tummat silmät. Kuono-osa voisi 
olla voimakkaampi. Hyvät korvat ja kaula. Hyvä etuosa. Hyvin kehittynyt runko. Lantio voisi olla 
aavistuksen pidempi. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä reiden leveys. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. 
Vaivaton sivuliike, joskin saisi liikkua edestä hieman pidemmällä askeleella.   AVO EH2 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen tyyppi. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat. 
Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Reisi voisi olla leveämpi. 
Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Voisi olla paremmassa lihaskunnossa.   VAL ERI1 PU2 CACIB 
 
SILENTKAZE ACT OF COURAGE   Kookas, hyvätyyppinen uros. Hyvä pää. Alaleuka voisi olla 
voimakkaampi. Hieman jäykät korvat. Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut etu- ja takaosa, joskin reisi 
voisi olla leveämpi. Hyvä luusto. Liikkuu edestä ja takaa hyvin. Vaivaton sivuliike, joskin voisi olla 
pidempi askel.   VAL ERI2 
 
NARTUT 
 
BELLTOWN DECEMBER DAY   Hyväntyyppinen narttu. Kaunis pää ja ilme. Alaleuka voisi olla 
voimakkaampi. Hyvät korvat ja kaula, voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä. Hyvä luusto. 
Vielä hieman litteä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu kauttaaltaan suhteellisen hyvin kun pääsi 
vauhtiin, mutta voisi olla parempi ylälinja liikkeessä.   JUN EH2 
 
RAZAMANAZ HOT SHOT   Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu. Kaunis pää ja ilme. Hieman 
kookkaat korvat. Hyvä kaula. Hieman suora olkavarsi. Hyvä luusto, vankka runko. Hieman liioiteltu 
ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkui sivulta ja edestä suhteellisen hyvin. Takaliikkeet saisi olla 
vapaammat. Täytyy treenata hampaiden näyttöä.   JUN EH1 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   Hyväntyyppinen narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat ja ilme. 
Suora olkavarsi. Hyvä runko. Hieman jyrkkä lantio. Riittävät takakulmat. Liikkuu kauttaaltaan 
suhteellisen hyvin. Hieman kapea edestä. Saisi olla parempi lihaskunto.   NUO EH2 
 
MY CAMELOT SUN CITY   Hyvin lihavassa kunnossa esitetty narttu, jolla kaunis pää ja ilme. 
Hieman kookkaat korvat. Hyvä pitkä, kaunis kaula. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa ja pitkä 
olkavarsi. Hyvin kulmautunut, vahva hyvä takaosa hyvine kulmauksineen. Selkälinja hieman liian 
suora. Liikkui erittäin hyvin sivulta ja takaa,  hieman leveästi edestä.   NUO H 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Erinomaista rotutyyppiä oleva narttu. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen 



ylälinja. Hieman lyhyt ja pysty olkavarsi ja raskas lapa. Hyvä luusto. Erinomainen takaosa. Liikkui 
hyvin edestä ja takaa, voisi liikkua edestä hieman pitemmällä askeleella. Voisi olla aavistuksen 
korkearaajaisempi.   NUO ERI1 PN2 VASERT VARACA 
 
ALMANSOR'S PURE POISON   Vankka narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Vankka runko. 
Hieman pulskassa kunnossa. Hyvä luusto ja hyvä ylälinja. Vahva hyvä takaosa. Hieman leveä edestä ja 
raskas takaa. Hyvä matala kinner. Liikkui takaa hyvin, hieman leveästi edestä. Saisi olla parempi 
etuaskel sivulta.   AVO EH 
 
BELLTOWN CATCH ME A STAR   Hyväntyyppinen narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat. 
Kaunis niskakaari. Hieman lihavassa kunnossa. Syvä, hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa, reisi voisi 
olla hieman leveämpi. Liikkuu edestä ja takaa hyvin, saisi liikkua pitemmällä sivuaskeleella ja olla 
parempi lihaskunto.   AVO EH 
 
BONNYWAPIT ALOTTATTITUDE   Erittäin kaunislinjainen narttu, jolla saisi olla vahvempi kuono-
osa. Hyvät silmät ja korvat. Kaunis kaula. Hyvä syvä runko. Hyvä etuosa ja luusto. Hyvin kulmautunut 
takaa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, voisi olla hieman enemmän ulottuvuutta ja voimaa sivuliikkeessä.   
AVO EH3 
 
C'MERE GOOMBAY SMASH   Kauniisti esiintyvä narttu, jolla saisi olla voimakkaampi kuono-osa. 
Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja luusto. Hyvä syvä runko. Hieman lyhyt ja turhan laskeva 
selkälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkui hyvin edestä ja takaa, mutta pitäisi liikkua paljon 
pitemmällä sivuaskeleella.   AVO H 
 
PIPSQUEAK KANELIKORPPU   Hyväntyyppinen nartut. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Hieman 
pysty lapa ja suora olkavarsi. Hyvä runko ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkui edestä ja takaa 
hyvin, mutta valitettavasti koira ontuu ja sivuliikkeitä varsinkin mahdoton arvostella, jonka takia EVA.   
AVO EVA 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis 
kaula. Hieman pysty lapa, mutta hyvä olkavarsi. Hyvä luusto ja runko. Hyvä takaosa. Liikkui 
kauttaaltaan suhteellisen hyvin. Karvapeite voisi olla paremmassa kunnossa.   AVO ERI1 PN1 SERT 
CACIB VSP 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   Hyväilmeinen pää, jossa kuono-osa saisi olla hieman 
voimakkaampi. Hieman kookkaat korvat. Kaunis kaula. Hieman lyhyt lantio. Tiivis runko, joka voisi 
olla aavistuksen syvempi. Hyvä luusto. Riittävä takakulma. Reisi voisi olla leveämpi. Liikkui 
suhteellisenhyvin edestä, mutta sivuliike pitäisi olla pitempi ja takaliike oli melko ahdas.   AVO H 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Kookas, kauniit ääriviivat omaava narttu. Hyvä pää ja ilme. 
Hieman jäykät korvat. Kaunis ylälinja. Hyvä etuosa. Hyvä syvä rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa. 
Liikkuu sivulta melko mukavasti, taka- ja etuliikkeet pitäisi olla vahvemmat.   AVO EH4 
 
WILES AMAGICIANSHAT   Kookas, erittäin hyväntyyppinen narttu. Todella kaunis pää ja ilme. 
Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko ja luusto. 
Liikkui kauttaaltaan suhteellisen hyvin. Koiralle olisi edullista parempi lihaskunto.   AVO ERI2 PN3 
 



WILES ANNIESBUNNYSHOW   Erittäin kaunis tyyppi. Erityisen kaunis pää ja ilme. Hieman 
kookkaat korvat. Erinomainen ylälinja. Hyvä luusto. Erittäin hyvin kulmautunut takaa ja riittävä 
lihaskunto. Liikkuu edestä hyvin, saisi liikkua paremmalla takaliikkeellä, josta johtuen palkintosija.   
AVO EH 
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UROKSET 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   N. 11 kk nuori uros, jolla hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. 
Kaunislinjainen pää. Hieman kevyt kuono. Tummat silmät. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen rungoltaan. 
Eturinta vielä puutteellinen. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Suorahkot olkavarret. 
Etuliikkeessä vielä löysyyttä, sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karvanlaatu.   JUN EH 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   1 v. kaunislinjainen nuori uros. Kaunis pää ja ilme. Hyvät 
korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Tilava runko. Hyvin kulmautunut takaa. Suorahkot olkavarret. Hyvä 
raajaluusto. Hyvä rintakehä. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä 
karvanlaatu.   JUN ERI1 PU1 SERT ROP 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Koko 54 cm. 1 v. suurikokoinen nuori uros. Voisi olla rungolta 
hivenen pidempi. Oikealinjainen pää. Hyvät tummat silmät. Purenta OK. Hyvänsyvyinen rintakehä, 
joka voisi olla hivenen pidempi. Eturinta vielä puutteellinen. hyvä raajaluusto. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Suorahkot olkavarret ja ranteet. Suorat edestakaisin liikkeet, sivuliikkeessä hyvä askelpituus.   
JUN EH 
 
HOOKOPLAN HAYABUSA   12 kk, nuori uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. 
Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat. Ikäisekseen tilava runko. Eturinta vielä puutteellinen. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Suorahkot olkavarret. Voimakkaat kulmaukset takaosassa. Etuliikkeessä hieman löysyyttä. 
Sivuliikkeissä hyvä askelpituus. Hyvä karvanlaatu.   JUN EH 
 
MIYESSA ASLANTHELION   17 kk, tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen nuori uros. Hyvä pää, 
joskin alaleuka voisi olla vahvempi. Ruusukorvat. Tummat silmät. Tilava runko. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hyvä etuosa, voimakkaasti kulmautunut takaosa. Etuliikkeessä hieman löysyyttä. Sivuliikkeessä hyvä 
askelpituus. Hyvä karvanlaatu.   JUN ERI4 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   12 kk, nuori uros. Hyvä sukupuolileima. Jännittää tänään 
esiintymistä. Antaa tänään hieman ilmavan vaikutelman. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat. Tarvitsee 
aikaa kehittyäkseen rungoltaan. Eturinta vielä puutteellinen. Hyvä raajaluusto. Suorat olkavarret. Hyvin 



kulmautunut takaosa. Suorat edestakaisinliikkeet, sivuliikkeessä hyvä askel. Hyvä karvanlaatu.   JUN 
EH 
 
RAZAMANAZ HERO OF THE DAY   15 kk nuori uros, jolla hyvä sukupuolileima. Antaa tänään 
hieman lyhyen vaikutelman. Oikealinjainen pää. Tummat silmät. Purenta OK. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hyvän syvyinen rintakehä, voisi olla hieman pidempi. Suorahkot olkavarret. Suorat edestakaisin 
liikkeet. Sivuliikkeessä askel voisi olla hieman tehokkaampi. Hyvä karvanlaatu.   JUN EH 
 
SOPISCO BAGHEERA   Koko 53 cm. 13 kk, tasakokoinen linjakas uros. Hyvä sukupuolileima ja 
mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Eturinta vielä puutteellinen. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen rungoltaan. 
Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Edestakaisin liikkeessä vielä löysyyttä, tulee 
vakiintua sivuliikkeessä. Hyvä askelpituus. Hyvä karvanlaatu.   JUN EH 
 
SOPISCO BEAR PAW   13 kk, kaunislinjainen nuori uros. Antaa tänään vielä aika ilmavan 
vaikutelman. Hyvä pää. Purenta OK. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman kapea reisi. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen rungoltaan. Suorahkot olkavarret. Hyvä raajaluusto. 
Etuliikkeessä vielä löysyyttä, sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karvanlaatu.   JUN EH 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   13 kk, nuori uros, joka jännittää tänään kovasti esiintymistä. Hyvä 
sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Tarvitsee 
aikaa kehittyäkseen rungoltaan. Hyvin kulmautunut takaosa. Suorat olkavarret. Eturinta vielä 
puutteellinen. Etuliikkeessä löysyyttä. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karva.   JUN EH 
 
WHIPTAILS PAINTED PARAGON   11 kk, kaunislinjainen nuori uros. Hyvä sukupuolileima ja 
mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Suorahkot olkavarret. Hyvä raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. 
Sivuliikkeessä hyvä maatavoittava askel. Hyvä karva.   JUN ERI2 VASERT 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   Koko 54 cm. N. 1 v., tyylikäs. Hyvät mittasuhteet ja 
sukupuolileiman omaava nuori uros. Isokokoinen. Kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvät korvat. 
Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvät olkavarret. hieman luisu lantio. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Etuliikkeessä vielä kovasti löysyyttä. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karvanlaatu.   JUN ERI3 
 
CHOSEN TRICKS FULL MONTY   3-v. uros. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä pää. 
Hieman kevyt alaleuka. Korvat voisivat asettua paremmin. Hieman lyhyt kaula. Hyvä ylälinja. Tilava 
runko. Eturintaa voisi olla enemmän. Lyhyt, suora olkavarsi. Riittävästi kulmautunut takaosa. 
Sivuliikkeessä etuaskel saisi olla pidempi. Hyvä karva.   AVO EH 
 
JAGODAS GROS BETA   2 v. uros, jolla hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Oikealinjainen pää. 
Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Eturintaa voisi olla enemmän. Suorahkot, hieman 
lyhyet olkavarret. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä raajaluusto. Sivuliikkeessä etuaskel voisi olla 
hieman pidempi. Suorat edestakaisinliikkeet.   AVO ERI3 
 
JAGODAS GROS BONNET   26 kk, nuori uros. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä pää. 
Hieman lyhyt kaula. Tilava runko. Hieman lyhyt lantio. Takaraajoissa voisi olla hieman pituutta lisää. 
Eturinta vielä puutteellinen. Suorat ja lyhyehköt olkavarret. Sivuliikkeessä askeleeseen tarvitaan lisää 
pituutta, voimaa. Etuliikkeet kyynärpäistä löysät. Hyvä karvanlaatu.   AVO H 



 
NIGHTJAR   2 v. uros, jolla hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Kaunislinjainen pää. Hyvät korvat. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva, tilava runko. Voimakkaat kulmaukset takaosassa. Suorahkot olkavarret. 
Suorat edestakaisin liikkeet. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä karva.   AVO ERI1 
 
PIPSQUEAK MUSKETTISOTURI   2 v. Hyvä sukupuolileima. Voisi olla rungoltaan hieman pidempi. 
Hyvä pää. Hieman kevyt alaleuka. Hyvä kaula. Tummat silmät. Hyvän syvyinen rintakehä, joka saisi 
olla hieman pidempi. Eturintaa saisi olla hieman enemmän. Suorat, lyhyehköt olkavarret. Takaraajat 
saisi olla hieman pidemmät. Suorat edestakaisin liikkeet, sivuliikkeessä askel saisi olla pidempi ja 
tehokkaampi.   AVO H 
 
TÄYSIKUUN SYYSMYRSKY   Isokokoinen, 3,5 v. uros, joka antaa tänään kovin ilmavan 
vaikutelman. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturintaa saisi olla enemmän. Hieman 
kevyt runko. Suorahkot olkavarret. Hieman pehmeät ranteet. Hieman kapea lantio. Riittävästi 
kulmautunut takaosa. Suorat edestakaisin liikkeet, sivuliikkeessä askel saisi olla pidempi. Hyvä karva.   
AVO H 
 
WHIPTAILS SWEET SUGAR   Koko 54 cm. Isokokoinen, linjakas uros. Kaunis pää ja ilme. Hyvät 
korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja takaosa. Suorat olkavarret. Hyvä raajaluusto. 
Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Etuliikkeessä hieman löysyyttä. Karvanlaatu ei tänään 
parhaimmillaan. Kauniisti esitetty.   AVO EH4 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   2,5 v. uros. Hyvä sukupuolileima. Voisi olla rungoltaan hieman 
pidempi. Kaunislinjainen pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvän syvyinen rintakehä. 
Rintalasta voisi olla hieman pidempi. Hyvin kulmautunut takaosa. Suorahkot, lyhyet olkavarret. 
Takaliikkeessä ahtautta. Etuliikkeessä kyynärpäästä löysyyttä. Sivuliikkeessä askel saisi olla pidempi ja 
tehokkaampi.   AVO H 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   2,5 v. uros. Hyvä sukupuolileima. Kaunis pää. Hyvät korvat, 
kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman kapea reisi. Suorahkot olkavarret. Suorat 
edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karva.   AVO ERI2 
 
ILTARUSKO   2,5 v. uros. Antaa tänään hieman ilmavan vaikutelman. Hyvä pää, joskin hieman 
voimakkaat otsaluut. Pyöreät silmät. Hyvä kaula. Ylälinja ei tänään parhaimmillaan. Eturinta vielä 
puutteellinen. Hieman lyhyt, jyrkkä lantio. Takaraajoissa saisi olla pituutta enemmän. Suorahkot 
olkavarret. Hieman kevyt runko. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä askeleessa saisi olla 
hieman enemmän tehoa. Hyvä karvanlaatu.   KÄY H 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   2 v, 8 kk, kaunislinjainen uros. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. 
Hyvä pää. Tummat, hieman pyöreähköt silmät. Hyvä kaula. Hyvä vahva runko. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Hieman suorat olkavarret. Hyvä raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä 
askelpituus. Hyvä karva.   VAL ERI1 PU2 CACIB 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   4 v. uros, jolla kauniit mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Kaunis 
pää. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä, tilava runko. Hyvä takaosa. Hieman suorat 
olkavarret. Hyvä vahva lantio. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä, pitkä askel. Hyvä 
karva.   VAL ERI2 PU3 VARACA 



 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   3,5 v. linjakas uros. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvän syvyinen 
rintakehä, joka voisi olla hivenen pidempi. Hieman suorat olkavarret. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Hyvä raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karvanlaatu.   
VAL ERI3 PU4 
 
NARTUT 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   1 v. kaunislinjainen nuori narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Leveä lantio. Hieman suorat olkavarret. 
Eturinta vielä puutteellinen. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä 
karvanlaatu.   JUN ERI1 VASERT 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   11 kk, kaunislinjainen nuori narttu. Hyvä sukupuolileima. 
Kaunislinjainen pää. Tummat silmät. Hieman kevyt alaleuka. Hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Vielä 
hieman kevyt runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä leveä lantio. Hieman suorat olkavarret. Suorat 
edestakaiset liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karva.   JUN ERI2 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   19 kk, tyylikäs, kaunislinjainen nuori narttu. Hyvä sukupuolileima ja 
rungon mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä 
runko. Hyvä etuosa. Hyvin kulmautunut takaosa. Suorat edestakaisin liikkeet, sivuliikkeessä pitkä, 
tehokas askel. Hyvä karva.   NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP 
 
BESTIES LINNANNEITO   18 kk, nuori narttu. Antaa tänään hieman ilmavan ja kevyen vaikutelman. 
Esitetään kevyessä kunnossa. Oikealinjainen pää, joskin kuono saisi olla hieman pidempi ja silmät 
tummemmat. Hyvät korvat ja alaleuka. Hyvä kaula. Ylälinja ei tänään parhaimmillaan. Hieman kevyt 
runko. Hieman lyhyt lanne ja jyrkkä lantio. Takaraajat voisivat olla hieman pidemmät. Suorat 
olkavarret. Etuliikkeissä löysyyttä, sivuliikkeessä hyvä askel. Hyvä lihaskunto. Miellyttävä luonne.   
NUO T 
 
ALMANSOR'S PURE POISON   3 v. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Jännittää tänään kovasti 
esiintymistä. Oikealinjainen pää. Silmät saisivat olla tummemmat. Hieman lyhyt kaula. Hyvin tilava, 
vahva runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Suorahkot olkavarret. Hyvä raajaluusto. Etuliikkeessä 
löysyyttä. Hyvä karvanlaatu.   AVO EH 
 
C'MERE FAIRY PRINCESS   3 v. kaunislinjainen narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hieman kevyt runko. Voimakkaasti kulmautunut takaosa. Suorat olkavarret. Eturintaa voisi olla 
enemmän. Etuliikkeessä hieman löysyyttä. Sivuliikkeessä hyvä pitkä askel. Hyvä karva.   AVO ERI2 
 
C'MERE HATTARA   Koko 49 cm. 3,5 v., isokokoinen narttu. Hyvä pää, kaunis ilme. Tummat silmät. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä, tilava runko. Hyvin kulmautunut takaa. Suorahkot olkavarret. Hyvä 
raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Hyvä karva.   AVO ERI1 
 
GASELLE'S GREATEST HITS   2 v. 8 kk. Hyvä sukupuolileima, mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. 
Tummat silmät. Hieman lyhyt kaula. Lavat ja olkavarret voisivat olla viistommat. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Hyvän syvyinen rintakehä. Rintalasta voisi olla hieman pidempi. Suorat edestakaisin liikkeet. 
Sivuliikkeessä askel saisi olla pidempi ja tehokkaampi.   AVO EH 



 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   3 v. kaunislinjainen narttu. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. 
Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä tilava runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman suorat olkavarret. 
Hyvä leveä lantio. Hyvä raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus.   
AVO ERI3 
 
PIPSQUEAK MUSTIKANKUKKA   3 v. narttu. Antaa tänään hieman ilmavan vaikutelman. 
Oikealinjainen pää. Hieman kevyt kuono. Kaunis ilme. Tummat silmät. hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Hieman lyhyt lantio ja kapea reisi. Suora olkavarsi. Raajaluustoa voisi olla 
hieman enemmän. Takaliikkeessä hieman ahtautta. Korkea etuaskel. Sivuliikkeessä askel voisi olla 
pidempi ja tehokkaampi. Hyvä karva.   AVO H 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   2 v. narttu. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä pää, joskin 
kuono voisi olla hieman vahvempi. Tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Hieman kapea lantio. Hyvä runko. Suorahkot olkavarret. Takaliikkeessä ahtautta. Sivuliikkeessä hyvä 
askelpituus. Hyvä karva.   AVO EH 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   4 v. narttu. Jännittää tänään esiintymistä. Hyvä 
sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman kevyt kuono. Tummat silmät. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman suorat olkavarret. Kapea lantio. Hieman kevyt runko. 
Sivuliikkeessä askel saisi olla pidempi ja tehokkaampi. Etuliikkeet kyynärpäästä hieman löysät. Hyvä 
karvanlaatu.   AVO H 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   2 v. 4 kk. Hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Hieman 
pyöreät, vaaleat silmät. Alaleuka voisi olla vahvempi. Korvat voisivat asettua hieman paremmin. Hyvä 
kaula. Voimakkaasti kulmautunut takaosa. Suorat olkavarret. Eturintaa voisi olla enemmän. Tilava 
runko. Hieman kapea lantio. Suorat edestakaisin liikkeet. Hyvät sivuliikkeet.   AVO EH 
 
WILES AMAGICIANSHAT   2 v. narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kauniit ääriviivat. Kaunislinjainen 
pää. Hyvät tummat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Tilava, vahva runko. 
Hieman suorat olkavarret. Hyvä raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä 
askelpituus. Hyvä karva.   AVO ERI4 
 
LUMINUOLEN AMERIKANSERKKU   2 v. 10 kk. Ilmavan vaikutelman antava, hyvän 
sukupuolileiman antava. Hyvä pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Hieman lyhyt kaula. Hyvän 
syvyinen rintakehä. Rintalasta saisi olla pidempi. Hieman luisu lantio. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Suorahkot olkavarret. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Tarvitsee lisää 
kehätottumusta.   KÄY H 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   3 v. kaunislinjainen narttu. Kauniit rungon mittasuhteet. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Kaunis pää ja ilme. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Hieman suorat olkavarret. 
Sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Etuliikkeessä löysyyttä. Hyvä karva.   VAL ERI3 PN4 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   3,5 v. Tyylikäs narttu. Hyvät rungon mittasuhteet ja sukupuolileima. 
Kaunislinjainen pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman suorat 
olkavarret. Hyvä leveä lantio. Hyvä raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä pitkä 
tehokas askel. Hyvä karva.   VAL ERI1 PN2 VARACA 



 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   3,5 v. kaunislinjainen narttu. Kaunis pää ja ilme. Tummat silmät. 
Hyvä kaula, ylälinja, runko. Kaunis alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Suorahkot olkavarret. Hyvä 
raajaluusto ja käpälät. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeissä pitkä, maatavoittava askel. Hyvä 
karva.   VAL ERI2 PN3 
 
PEPERONE PARTYLINE   9 v., erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu. Kauniit ääriviivat. 
Hyvä pää. Erinomaisessa kunnossa olevat hampaat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä 
runko. Kaunis alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman kapea reisi. Hyvä etuosa. Hyvä 
raajaluusto. Suorat edestakaisin liikkeet. Sivuliikkeessä edelleenkin hyvä askelpituus. Hyvä karva.   
VET ERI1 ROP-VETERAANI 
 
WHIPTAILS KENNEL   Ryhmä koostuu kahdesta uroksesta ja kahdesta nartusta. Kolmesta eri 
yhdistelmästä. Kaikilla koirilla kauniit ääriviivat. Kaunislinjaiset päät. Hyvät alalinjat. Kauniit, 
pitkäaskeliset sivuliikkeet.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAASA KV  25.-26.4.2009 
Tuomari: Valentina Ivanicheva, Venäjä (juniorit), Sharon Sakson, USA (muut) 
(25+21) 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen, suuri uros. Erinomainen pää, tyyppi ja muoto. 
Hyvä rinnan syvyys. Erittäin hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen luusto, pää ja ilme. 
Erinomaiset liikkeet ja esiintyminen.   JUN ERI1 PU2 SERT 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Erittäin hyvä koko ja muoto. Riittävä rinnan syvyys. Liian leveä 
kallo. Hieman liian iso kuono ja liian isot silmät. Liian lyhyet olkavarret. Erinomainen näyttelyluonne.   
JUN EH2 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   Elegantti, atleettinen koira, erinomaisessa kunnossa. Ihanat, pitkät 
lihakset, kaula ja lavat. Erinomainen luusto. Olkavarret voisivat olla viistommat.   NUO ERI1 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Elegantti, atleettinen koira, erinomaisessa kunnossa. Ihanat, pitkät 
lihakset. Toivoisin sulavammat lavat. Täydellinen ylälinja. Tarvitsee enemmän alaleukaa. Liikkuu 
hieman leveästi edestä.   NUO ERI2 
 
BISWHIP'S DELACROIX   Elegantti atleetti, erinomaisessa kunnossa. Ihanat, pitkät, litteät lihakset. 
Hieman liian pitkä runko. Tarvitsee vahvemmat kintereet. Liikkuu kyynärpäät ulospäin.   AVO EH 



 
BISWHIP'S DUMAS   Hyvin miellyttävä, pieni uros. Tarvitsee enemmän luustoa. Tarvitsee pidemmän 
kaulan ja viistommat lavat. Tarvitsee vahvemmat kintereet.   AVO H 
 
CAPRIO   Elegantti atleetti. Ihana kaula. Kaunis pää ja korvat. Ihana muoto. Tarvitsee enemmän 
etukulmauksia ja joustavammat kintereet.   AVO ERI4 
 
HOW WILFUL PIRATES GOLD   Elegantti atleetti, jolla ihana tyyppi. Erinomainen luusto, kaula. 
Syvä rinta. Tarvitsee vahvemmat kintereet.   AVO ERI 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Elegantti atleetti. Erinomainen luusto, erinomainen ylälinja. Syvä 
rinta. Tarvitsee kaarevamman kaulan ja vahvemmat kintereet.   AVO ERI 
 
RAZAMANAZ DEMOLITION MAN   Elegantti atleetti. Kaunis pää. Erinomainen alaleuka. Oikea 
ylälinja. Tarvitsee vahvemmat kintereet ja paremmat liikkeet.   AVO EH 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Elegantti atleetti, jolla erinomainen pää, silmät ja alaleuka. Kaunis 
muoto, syvä rinta. Liikkeissä pitäisi olla enemmän pituutta ja draivia.   AVO ERI2 
 
RAZAMANAZ GINGERBREAD MAN   Elegantti atleetti, erinomaisessa kunnossa. Kaunis muoto, 
syvä rinta. Lavat voisivat olla viistommat. Toivoisin hienopiirteisemmän pään.   AVO EH 
 
SOFTOUCH A BIT O'BLUE   Elegantti atleetti. Kaunis muoto. Erinomainen luusto. Syvä rinta. 
Erinomainen ylälinja.   AVO ERI1 PU4 VASERT 
 
TARALY BELOVED AT WHIPTAILS   Elegantti atleetti. Kaunis muoto. Erinomainen pää ja 
alaleuka. Syvä rinta. Tarvitsee enemmän etukulmauksia. Takaosassa on liikaa kulmauksia.   AVO EH 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SNOOPA   Elegantti atleetti. Syvä rinta. Tarvitsee paremman lihaskunnon. 
Tarvitsee kaarevamman kaulan. Tarvitsee vahvemman kuono-osan.   AVO H 
 
ZARAQUE'S FOREIGN DESIGN   Elegantti atleetti, jolla erinomainen muoto, luusto. Syvä rinta. 
Sulavat ja terveet liikkeet. Joustava ylälinja (hyvä asia!).   AVO ERI3 
 
ZARAQUE'S GAME OF CHANCE   Elegantti atleetti. Erinomainen muoto, syvä rinta. Kaunis pää ja 
leuat. Hyvin tasapainoiset sivuliikkeet, liikkuu liian leveästi takaa.   AVO ERI 
 
BISWHIP'S CRUX   Tällä whippetillä on terveet etu- ja takaliikkeet. Tarvitsee pidemmän kaulan ja 
enemmän etukulmauksia. Liian kaareva ylälinja.   KÄY EH2 
 
TUULIKELLON CIACO   Elegantti atleetti, erinomaisessa kunnossa. Erinomaiset lihakset. 
Erinomainen ylälinja. Se on liian pitkä ja sen takaliikkeet ovat hyvin leveät.   KÄY EH1 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Elegantti atleetti, jolla kaunis pää, silmät ja sulavat sivuliikkeet. 
Erinomainen kunto. Leveä selkä ja erinomaiset lihakset. Terveet etu- ja takaliikkeet.   VAL ERI1 PU1 
CACIB VSP 
 



FANFARES SPECIAL EXPORT   Elegantti atleetti, jolla kaunis pää ja silmät. Sulavat sivuliikkeet ja 
terveet etu- ja takaliikkeet. Tarvitsee paremman lihaskunnon.   VAL ERI3 
 
SILENTKAZE ACT OF COURAGE   Tarvitsee enemmän luusto ja ylälinjan kaari alkaa liian aikaisin. 
Liian kapea rintakehä. Liian paljon takakulmauksia.   VAL H 
 
SOFTOUCH MOHAWK RIVER   Elegantti atleetti, erinomaisessa kunnossa. Kaunis muoto ja syvä 
rinta. Ihana kaula ja lavat. Kaunis kaulan kaari. Tarvitsee vahvemmat etu- ja takaliikkeet.   VAL ERI4 
 
TIGER'S CHAOS XTRALITE MATE   Elegantti atleetti, jolla kaunis muoto. Syvä rinta. Tarvitsee 
vahvemmat leuat. Tarvitsee enemmän etukulmauksia. Tarvitsee vahvemmat etu- ja takaliikkeet.   VAL 
ERI 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Elegantti atleetti, jolla kaunis muoto. Hyvin kaunis ylälinja. Hyvin 
kaunis kaula. Erinomainen luusto. Terveet liikkeet.   VAL ERI2 PU3 
 
NARTUT 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Nuori elegantti narttu. Erinomainen koko ja muoto. Erinomainen 
tyyppi, kulmaukset. Erittäin hyvä pää ja luusto. Erittäin hyvä rinnan syvyys. Tyypillinen ylälinja.   JUN 
ERI1 
 
WHIPTAILS PAINTED PEARL   Hyvin nuori ja erittäin hyvä narttu. Erinomainen koko ja muoto. 
Erittäin hyvä pää ja ilme. Tyypilliset silmät ja korvat. Liian lyhyet olkavarret. Erinomaiset 
takakulmaukset. Erinomainen esiintyminen ja erittäin hyvät liikkeet.   JUN ERI2 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Erinomainen koko, muoto ja tyyppi. Erinomaiset kulmaukset ja 
tasapaino. Erittäin hyvä pää ja ilme. Riittävä rinnan syvyys. Tyypillinen ylälinja. Hyvä hännänasento. 
Erinomainen turkki.   JUN ERI3 
 
NORTHWIND'S SNOW WHITE ON VOYAGE   Erittäin hyvä koko ja muoto. Nuori, tasapainoinen 
narttu. Riittävän pitkä pää. Mustat silmät. Erinomainen kaula. Erinomainen rinnan syvyys. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Esiintyy ja liikkuu erinomaisesti.   JUN ERI4 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Elegantti atleetti. Kaunis muoto. Sulavat sivuliikkeet. Terveet etu- ja 
takaliikkeet. Hyvin narttumainen.   NUO ERI1 
 
TARUMETSÄN PUNAHILKKA   Elegantti atleetti, jolla ihana tyyppi. Syvä rinta. Ihana kaulan kaari. 
Tarvitsee lisää etukulmauksia ja terveemmät liikkeet.   NUO EH2 
 
AIRESCOT SPLENDID SUNDAY   Elegantti atleetti, jolla upea muoto. Sulavat ääriviivat. Ihana 
kaula ja lavat. Terveet etu- ja takaliikkeet sekä sivuliikkeet.   AVO ERI1 PN3 SERT FIN MVA 
VARACA PN3 
 
BISWHIP'S DEBUSSY   Elegantti atleetti. Tarvitsee pidemmän kaulan, viistommat lavat. Ylälinja ei 
ole oikeanmallinen. Liian kapeat reidet.   AVO H 
 



BONNYWAPIT ALOTTAATTITUDE   Elegantti atleetti, jolla kauniit ääriviivat. Sen kaula ja lavat 
ovat erityisen erinomaiset. Terveet liikkeet.   AVO ERI2 PN4 VASERT 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Elegantti atleetti. Syvä rinta. Se on narttumainen. Tarvitsee 
sulavammat ääriviivat ja vahvemmat kintereet.   AVO EH 
 
ENCAUTOM'S SWEET SUGAR   Elegantti atleetti. Hyvä luusto ja hyvät tassut. Tarvitsee paremmat 
lavat. Liian lyhyet olkavarret ja heikot kintereet.   AVO EH 
 
FOXYS PARTI PAINTED   Elegantti atleetti, jolla kauniit ääriviivat. Se on hyvin narttumainen. 
Kaunis pää ja silmät. Ihana ylälinja.   AVO ERI4 
 
POJANRINTEEN ISABELLA   Elegantti atleetti, jolla kaunis muoto. Sulavat linjat. Kaunis pää ja 
silmät.   AVO ERI3 
 
SCHEIK'S DANCING QUEEN   Elegantti atleetti. Syvä rinta. Leveä selkä (hyvä). Tarvitsee enemmän 
etukulmauksia ja vahvemmat kintereet.   AVO EH 
 
ZARAQUE'S GOT NO DOUBT   Elegantti atleetti. Narttumainen. Sillä on syvä rinta. Erinomainen 
kunto. Tarvitsee viistommat lavat. Liian pitkät sääret. Liian jyrkkä lantio.   AVO EH 
 
CARRY ON JENNA DE ROSNAY   Elegantti atleetti. Kaunis muoto. Oikea ylälinja. Tasapainoiset 
kulmaukset. Sulavat sivuliikkeet. Hyvin narttumainen.   KÄY ERI1 
 
PUHURIN YEARLY JACINTH   Elegantti atleetti, jolla erinomainen luusto. Tarvitsee sulavammat 
ääriviivat. Tarvitsee elegantimman kaulan ja vahvemmat kintereet.   KÄY EH2 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Elegantti atleetti, jolla sulavat ääriviivat. Elegantti kaula. Oikea 
ylälinja. Sulavat sivuliikkeet. Se on hyvin narttumainen.   VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Elegantti atleetti, jolla sulavat ääriviivat. Ihanat sivuliikkeet. Terveet 
liikkeet. Tarvitsee pidemmät olkavarret. Se on hyvin narttumainen.   VAL ERI3 
 
ZARAQUE'S FIRST AVENUE   Elegantti atleetti, jolla kaunis pää, silmät ja kaula. Kauniit 
etukulmaukset. Leveä selkä. Se on hyvin narttumainen.   VAL ERI2 
 
PEPERONE PARTYLINE   Elegantti atleetti fantastisessa kunnossa. Sulavat ääriviivat. Elegantti 
kaula. Tasapainoiset kulmaukset. Terveet liikkeet.   VET ERI1 PN2 ROP-VETERAANI 
 
WHIPTAILS KENNEL   Fantastinen ryhmä elegantteja, atleetteja whippettejä. Kaikilla oikeanlaiset 
ylälinjat. Nartut ovat feminiinisiä ja urokset maskuliinisia. Kaikilla kauniit päät ja silmät. Kaikilla 
sulavat liikkeet.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
VARKAUS  16.-17.5.2009 
Tuomari: Tino Pehar, Kroatia  (16+19, pennut 1+3) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Lähes 9 kk. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Tyypillinen pää. 
Oikea ylälinja ja hännänasento. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuessa vielä löysä edestä.   PEK1 KP 
ROP-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 
 
JAGODAS INCANDESCENT   8 kk. Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää ja ilme. 
Tyypillinen silmien muoto. Erittäin hyvä ylälinja. Oikein kannettu  häntä. Erittäin hyvät kulmaukset. 
Erittäin hyvät liikkeet ikäisekseen.   PEK2 KP 
 
JAGODAS INCROYABLE   8 kk. Vahva narttu. Erittäin hyvä pää ja ilme. Tyypillinen korvien asento. 
Pitkä kaula. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuessa liian leveä edestä.   PEK1 KP VSP-
PENTU 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Lähes 9 kk. Erittäin hyvä koko. Tyypillinen pää. Hyvä silmien 
muoto. Tyypilliset korvat. Ylälinja voisi olla parempi. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet 
ikäisekseen.   PEK3 KP 
 
UROKSET 
 
BESTIES NÄÄS VILLE   10 kk. Suuri ja vahva uros. Päässä hyvät mittasuhteet. Tyypillinen korvien 
asento. Vahva kaula, ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Ranteet voisivat olla vahvemmat. Liikkuessa 
kyynärpäät voisivat olla paremmin.   JUN EH4 
 
ELIJAH   Hyvin suuri uros ja vahva. Vahva pää ja hieman raskas. Pigmentti pitäisi olla parempi. 
Silmät voisivat olla tummemmat. Oikeat rungon linjat. Erittäin hyvät kulmaukset. Oikeat liikkeet.   
JUN H 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   13 kk. vahva uros. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta kuono 
voisi olla elegantimpi. Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. 
Etuliikkeet voisivat olla paremmat.   JUN ERI2 
 
HOOKOPLAN HASIM RAHMAN   1 v. Erinomainen koko ja mittasuhteet, mutta vahva luusto. 
Erittäin raskas pää. Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja ja hännän kanto. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Hieman pihtikinttuinen takaa.   JUN EH3 
 
PLAY A WHILE FAZER   Hyvin suuri uros. Vahva luusto. Päässä hyvät mittasuhteet. Tyypilliset 
korvat. Vahva, mutta elegantti kaula. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet.   JUN 



ERI1 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   Suuri uros, jolla hyvät mittasuhteet. Tyypillinen pää ja ilme. 
Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja ja hännän kanto. Oikeat kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.   
NUO ERI2 
 
TIGER'S CHAOS ALL IN ONE   Erinomainen koko ja mittasuhteet. Tyypillinen pää. Oikea silmien 
muoto. Toinen korva ei ole aivan oikein kannettu. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuessa 
nostelee eturaajoillaan.   NUO ERI1 PU4 VASERT 
 
JAGODAS GROS BONNET   27 kk. Erittäin hyvä koko. Vahva luusto. Urosmainen pää, jossa hyvät 
mittasuhteet. Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Oikea hännänkanto. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Liikkuu liian leveästi edestä.   AVO EH 
 
NOBLE NELLY'S ONE RUMBA   Täydellinen koko. Kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä silmien muoto. 
Erinomainen ylälinja. Oikea hännän kanto. Erittäin hyvät kulmaukset. Oikeat liikkeet.   AVO ERI2 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   3 v. Oikea koko ja mittasuhteet. Tyypillinen pää. Oikein 
kannetut korvat. Erinomainen ylälinja. Erinomaiset kulmaukset. Oikeat liikkeet.   AVO ERI1 PU2 
SERT 
 
RAZAMANAZ GANDALS THEGRAY   3 v. Erittäin hyvä koko. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta 
kuono voisi olla hieman pidempi. Tyypilliset korvat. Ylälinja voisi olla parempi liikkuessa. Oikea 
hännän kanto. Erittäin hyvät kulmaukset, mutta takaliikkeissä voisi olla enemmän draivia.   AVO ERI 
 
WHIPTAILS MOULIN ROUGE   Erittäin hyvä koko. Urosmainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. 
Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Oikea hännän asento, mutta siitä puuttuu n. 10 cm. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet.   AVO ERI4 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   2,5 v. Suuri uros, mutta hyvät mittasuhteet. Hyvä, urosmainen 
pää. Tyypilliset korvat. Elegantti kaula. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset ja  liikkeet.   AVO 
ERI3 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   3,5 v. Suuri uros, mutta hyvät mittasuhteet. Tyypillinen, urosmainen 
pää. Tyypilliset korvat. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet.   VAL ERI1 
PU3 
 
WHIPTAILS WILD'N FREE   3,5 v. Hieman suurempi, mutta hyvät mittasuhteet. Päässä hyvät 
mittasuhteet, ilme voisi olla tyypillisempi. Oikeanlaiset korvat. Oikeanlainen ylälinja. Erinomaiset 
kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.   VAL ERI2 
 
PEPERONE PARAHANDY   9 v. Edelleen erinomaisessa kunnossa. Erinomainen koko. Kaunis pää ja 
ilme. Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Erinomaiset liikkeet 
ikäisekseen.   VET ERI1 PU1 ROP ROP-VETERAANI 
 
NARTUT 
 



HOOKOPLAN HARMATTAN   1 v. Hyvin miellyttävä tyyppi. Oikea koko. Hyvä narttumainen pää ja 
ilme. Erinomainen ylälinja hännän kanto. Oikeat kulmaukset. Erinomaiset liikkeet ikäisekseen, 
kyynärpäät voisivat vain olla paremmin asettuneet.   JUN ERI1 PN1 SERT VSP 
 
MY CAMELOT RN PASSION   1 v. Erittäin hyvä koko. Päässä hyvät mittasuhteet. Tyypilliset korvat. 
Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Rinta voisi olla syvempi. Erittäin hyvät liikkeet.   JUN ERI4 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   13 kk. Erittäin hyvä koko ja mittasuhteet. Tyypillinen pää. Ylälinja 
voisi olla parempi. Erittäin hyvät kulmaukset. Takaliikkeet tarvitsevat enemmän draivia.   JUN ERI 
 
PUHURIN ZAPHIRE   Erinomainen koko. Päässä hyvät mittasuhteet. Tyypillinen korvien asento. 
Elegantti kaula. Oikeat rungon linjat. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet. Ranteet voisivat olla 
vahvemmat.   JUN ERI3 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   16 kk. Erinomainen koko. Tyypillinen pää ja ilme. Oikea silmien 
muoto. Erinomaiset rungon linjat. Erinomaiset kulmaukset. Erinomaiset liikkeet.   JUN ERI2 
 
TÄYSIKUUN ÄIDINKULTA   1 v. Erittäin hyvä koko. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta profiili pitäisi 
olla parempi. Tyypilliset korvat. Ylälinja voisi olla parempi. Erittäin hyvät kulmaukset.   JUN EH 
 
PIPSQUEAK NELIAPILA   2 v. Erittäin hyvä, narttumainen pää. Tyypillinen silmien muoto. 
Erinomainen ylälinja. Oikeat kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet.   NUO ERI1 PN2 VASERT 
 
JAGODAS EPRIS TOGUE   3,5 v. Erinomainen koko. Erittäin hyvä, narttumainen pää ja ilme. Oikea 
ylälinja ja hännän kanto ja kulmaukset. Oikeanlaiset liikkeet, kyynärpäät voisivat olla paremmin 
sijoittuneet.   AVO ERI1 
 
JAGODAS GRAIN D'OR   2,5 v. Erittäin hyvä koko. Hieman lihava. Päässä hyvät mittasuhteet. 
Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuu liian leveästi edestä. 
Täynnä temperamenttia.   AVO ERI 
 
JAGODAS GROSEILLE   2 v. Hieman suurempi narttu. Vahva luusto. Hieman lihava. Päässä hyvät 
mittasuhteet. Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset.   AVO EH 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   2 v. Erittäin hyvä koko. Erittäin  hyvä pää ja ilme. Tyypillinen 
silmien muoto. Erinomainen ylälinja. Oikeat kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet.   AVO ERI2 PN3 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   2 v. Erittäin hyvä koko. Narttumainen pää ja ilme. Tyypillinen 
silmien ja korvien muoto. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Ranteet voisivat olla hieman 
vahvemmat. Erittäin hyvät liikkeet.   AVO ERI 
 
SCHEIK'S DANCING QUEEN   Lähes 4 v. Suuri ja vahva. Hieman raskas pää, linjat pitäisi olla 
paremmat. Oikein kannetut korvat. Elegantti kaula. Ylälinja pitäisi olla parempi. Oikea hännän kanto. 
Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät liikkeet.   AVO EH 
 
SOBRESALTO CHISMOSA   5 v. Erinomainen koko. Päässä hyvät mittasuhteet. Kuono voisi olla 
vahvempi. Tyypillinen silmien muoto. Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät 



kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.   AVO ERI4 
 
TARUMETSÄN SUKLAABETJANOVA   5 v. Erittäin hyvä koko. Päässä hyvät mittasuhteet. 
Tyypillinen korvien asento. Alaleukaa voisi olla hieman enemmän. Elegantti kaula. Oikea ylälinja. 
Hyvät kulmaukset. Liikkuessa nostelee eturaajoillaan.   AVO ERI 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Oikea koko ja mittasuhteet. Erinomainen ? Tyypillinen silmien 
muoto. Tyypillinen korvien asento. Oikea ylälinja. Erittäin hyvät kulmaukset. Liikkuessa liian kapea 
edestä.   AVO ERI 
 
WHIPTAILS FOLIES BERGERES   2,5 v. Täydellinen koko. Erittäin hyvä, narttumainen pää ja ilme. 
Tyypillinen silmien muoto. Erittäin hyvät ääriviivat. Erinomaiset kulmaukset.   AVO ERI3 
 
WHIPTAILS PRELUDE TO LOVE   2,5 v. Oikea koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme. 
Tyypilliset korvat. Oikea ylälinja ja hännän kanto. Erittäin hyvät kulmaukset, mutta etuliikkeet voisivat 
olla paremmat ja tarvitsee enemmän draivia.   AVO ERI 
 
PEPERONE PARTYLINE   9 v. Edelleen erinomaisessa kunnossa. Hyvin miellyttävä pää. Tyypillinen 
ilme. Elegantti kaula. Erinomainen ylälinja. Oikeat kulmaukset.   VET ERI1 PN4 VSP-VETERAANI 
 
JAGODAS KENNEL   Hyvin erilainen ryhmä. Ensimmäinen narttu on hyvin miellyttävä, toisella voisi 
olla parempi pää ja ilme. Kolmella niistä voisi olla parempi ylälinja. Ne liikkuivat hyvin.   KAS3 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Hyvin miellyttävä kokonaisuus. Kaikilla hyvin miellyttävät päät ja kauniit 
ilmeet. Kaikilla erittäin hyvät rungot ja hyvät liikkeet.   KAS1 KP 
 
WHIPTAILS KENNEL   Miellyttävä ryhmä. Kaikilla erittäin hyvät päät. Hyvät rungot vaikka urokset 
ovat hieman isompia, ja hyvät liikkeet.   KAS2 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAMINA  17.5.2009 
Tuomari: Marja Talvitie  (5+10) 
 
UROKSET 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Kaunislinjainen, hyvin maatapeittävä. Hieman kevyt kuono. Aavistuksen 
etuasentoinen lapa. Korvat saisivat taittua paremmin. Hyvä selänkaari ja hyvät takaraajat. Liikkuu 
hieman levottomasti edestä, hyvin takaa. Hyvät käpälät. Rintakehä voisi olla hieman tilavampi.   JUN 
EH2 
 



FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Kookas, hyvin kaunislinjainen, -päinen, -ilmeinen. Erinomainen 
kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Erinomainen raajaluusto ja käpälät. Liikkuu hyvin.   JUN ERI1 PU2 
VASERT 
 
NIGHTJAR   Hyvin kaunislinjainen, hyvärunkoinen. Hyvä pää. Kauniit korvat. Erinomaiset silmät. 
Hyvä kaula, ylälinja ja takaosa. Hieman löysät ranteet. Liikkuu hyvin sivulta katsoen, hieman kerien 
edestä.   AVO ERI1 PU1 SERT ROP 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erittäin hyväntyyppinen. Hieman kevyt alaleuka, muuten hyvä pää. 
Hieman etuasentoinen lapa. Riittävät takakulmaukset. Selänkaari voisi olla parempi ja saisi liikkua 
hieman pidemmällä askeleella.   VAL ERI1 PU4 
 
ZOOTSUITS ON THE HILLS   Ikäisekseen vielä erinomaisesti liikkua. Erittäin hyväntyyppinen. Hyvä 
pää. Hyvät silmät. Oikein taittuvat korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja takaosa.   VET ERI1 PU3 ROP-
VETERAANI 
 
NARTUT 
 
RAZAMANAZ HOT SHOT   Vielä kovin kesken kehityksen oleva hyväpäinen ja -korvainen tyttö. 
Hyvä kaula. Kovin pysty olkavarsi. Hieman liian voimakas selänkaari. Rintakehä voisi olla hieman 
pidempi. Hyvät käpälät. Saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella. Ujostelee hieman kylmässä 
kehässä. Tarvitsee aikaa.   JUN H 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Kookas, kaunislinjainen. Hyvä pää ja kaula. Hieman liian 
laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu edestä vielä kovin löysästi. Hyvät käpälät. Käyttäytyy 
hyvin. Tarvitsee aikaa.   JUN EH1 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Erittäin hyväntyyppinen, hieman kevytluustoinen. Kevyehkö 
alaleuka. Hyvät korvat ja ilme. Etuasentoinen lapa ja hieman pysty olkavarsi. Reisi saisi olla leveämpi 
ja pidempi. Hieman liian laskeva lantio. Saisi liikkeessä peittää enemmän maata. Esiintyy hyvin ja 
tasapainoisesti.   NUO EH2 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Erittäin hyväntyyppinen seistessä ja liikkeessä. Hyvin 
maatapeittävä narttu. Hyvä pää ja korvat. Erinomainen takaosa. Käyttäytyy hyvin.   NUO ERI1 PN1 
SERT VSP 
 
ALMANSOR'S PURE POISON   Hyvin vahvarunkoinen ja hieman matalaraajaisen vaikutelman 
antava. Hyvä pää ja korvat. Pystyhkö olkavarsi. Hyvät takakulmaukset, mutta hieman liian laskeva 
lantio. Saisi peittää maata paremmin liikkeessä. Liikkuu edestä leveästi.   AVO H 
 
BONNYWAPIT ALOTTAATTITUDE   Hyvin lyhyellä askeleella liikkuva, kookas. Kevyehkö kuono-
osa. Hyvä kaula. Pysty olkavarsi. Reisi saisi olla leveämpi. Käyttäytyy hyvin.   AVO EH1 
 
JAGODAS GIROUETTE   Erittäin hyväntyyppinen. Hieman kevyt alaleuka. Hyvä kaula. Pysty 
olkavarsi. Riittävät takakulmaukset. Hyvä häntä. Saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella. Liikkuu 
edestä leveästi.   AVO EH3 
 



SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Erittäin hyväntyyppinen. Pitkä, hieman ohut kaula. Kevyt 
alaleuka. Hieman etuasentoinen lapa. Hyvät takakulmaukset. Selänkaari voisi olla parempi. Hyvät 
käpälät. Saisi peittää paremmin maata liikkeessä. Esiintyy hyvin.   AVO EH2 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   Hieman ujosti esiintyvä, töpöttäen liikkuva, 
hyvänkokoinen tyttö. Hyvä ilme ja korvat. Kovin pysty olkavarsi. Hieman lyhyt reisi. Rintakehä voisi 
olla pidempi.   AVO EH4 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Kookas, takaa kovin ahtaasti ja lyhyellä askeleella liikkuva. 
Kuono voisi olla pidempi. Kovin kevyt alaleuka. Pysty olkavarsi. Reisi saisi olla pidempi. Käyttäytyy 
hieman ujosti.   AVO H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELSINKI KV 23.-24.5.2009 
Tuomari: Tapio Eerola  (12+14) 
 
UROKSET 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Koko 55 cm. Mittasuhteiltaan, tyypiltään erinomainen. Kovin kookas. 
Hyvä pään tyyppi. Hieman kevyt kuono. Pyöristyvät silmät. Ikäisekseen sopiva rintakehä. Hieman 
niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Etuaskeleet voisivat olla ulottuvammat.   JUN EH 
 
GASELLE'S TOP SHOT   Mittasuhteiltaan OK. Hyvä kallo, hieman kevyt kuono. Hieman 
etuasentoiset lavat ja pysty olkavarsi. Sopiva rintakehän syvyys. Hieman voimakkaasti laskeva ylälinja. 
Korkea kinner. Riittävät takakulmaukset. Etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi.   JUN ERI4 
 
PIKKULIISAN KESKIYÖN TOIVE   Rotumääritelmän mittoihin mahtuva. Tyypiltään moitteeton. 
Hyvä pää, kauniit silmät. Hieman kevyt kuono ja alaleuka. Ikäisekseen (9 kk) sopiva rintakehän 
vahvuus. Oikea ylälinja. Erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu vielä kovin epävakaasti edestä, hyvin 
sivulta katsottuna.   JUN ERI2 
 
SUNA REGENS KEYLINNS REMY   Mittasuhteiltaan oikea. Riittävän pitkä pää, hieman kevyt 
kuono. Pyöristyvät silmät. Etuasentoiset lavat ja hieman pysty olkavarsi. Ikäisekseen (9 kk) sopiva 
rintakehän syvyys. Muuten hyvä ylälinja, mutta voimakkaasti putoava lantion asento. Hyvät 
takakulmaukset. Etuaskeleet voisivat olla ulottuvammat. Liikunta kokonaisuudessaan tasapainoista.   
JUN EH3 
 
TROLLSÅNGENS FILIPPO COLONNA   Mittasuhteiltaan oikea. Kooltaan rotumääritelmän 
ylärajoilla. Hyvä pään tyyppi. Hieman pyöristyvät silmät. Pystyt olkavarret. Rintakehä vielä matala. 
Oikea ylälinja. Riittävät takakulmaukset. Heittelee liikkeessä eturaajojaan melko holtittomasti. Ei 



viihdy kehässä kovin hyvin.   JUN EH 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   Kovin kookas, tyypiltään ja mittasuhteiltaan moitteeton. 
Hyvä pään tyyppi. Kauniit silmät. Sopiva rintakehän vahvuus ja syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. 
Melko hyvä ylälinja. Eturaajojen liike voisi olla ulottuvampi. Liikkuu hyvin takaa.   JUN ERI1 PU4 
VASERT 
 
RAZAMANAZ GANDALF THEGRAY   Mittasuhteiltaan oikea. Tasainen, mutta melko voimakas 
kallo ja hieman esille tulevat posket. Silmät, korvat OK. Etuasentoiset lavat ja lyhyt kaula. Lyhyt, pysty 
olkavarsi. Järeähkö raajaluusto. Melko tasainen ylälinja. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu lyhyin 
askelin, haluttomasti.   AVO H 
 
WHIPTAILS SWEET SUGAR   Kookas, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen. Oikealinjainen, 
pitkä pää. Melko hyvät silmät. Erinomainen rintakehä. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. 
Erinomainen lihaskunto. Liikkuu hyvin. Etuaskel voisi olla vieläkin ulottuvampi.   AVO ERI1 PU1 
SERT FI MVA CACIB VSP 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pitkä pää, hieman kevyt 
kuono. Korvat taittuvat kovin niukasti silloin kun koira on tarkkaavainen. Kauniit silmät. Sopiva 
rintakehä. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvät kulmaukset takana. Melko hyvä ylälinja. 
Liikkuu ahtaasti takaa. Etuaskeleet voisivat olla ulottuvammat.   AVO EH2 
 
ILTRARUSKO   Mittasuhteiltaan riittävän pitkä. Kallo melko voimakas suhteessa kevyeen kuonoon. 
Pyöristyvät silmät. Etuasentoiset lavat ja pysty olkavarsi. Melko hyvä ylälinja, joskaan kaula ei liity 
kovin sulavasti selkään. Hieman lyhyet sääret. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Kovin 
epävakaat etuliikkeet, askelten tulisi olla pidemmät.   KÄY EH1 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Kookas, tyypiltään erinomainen. Oikealinjainen, pitkä pää. 
Aavistuksen pyöristyvät silmät. Erinomaiset kulmaukset. Riittävä rintakehän syvyys. Aavistuksen pitkä 
lanne. Liikkuu hyvin.   VAL ERI2 PU3 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Moitteeton tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman pyöristyvät 
silmät. Hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Oikea ylälinja. Liikkuu suoraan, mutta jäykästi ja 
askelten tulisi olla ulottuvammat.   VAL ERI1 PU2  
 
NARTUT 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN HALTIJA   9 kk. Mittasuhteiltaan OK. Oikealinjainen pitkä pää. Kauniit 
silmät Ikäisekseen sopiva rintakehän syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Ylälinja voimakkaasti laskeva. 
Liikkuu epävakaasti edestä. Askeleet voisivat olla ulottuvammat.   JUN EH3 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   9 kk. Mittasuhteiltaan aavistuksen lyhytlinjainen. Aavistuksen 
pyöristyvä kallo ja kevyt kuono. Kauniit silmät ja korvat. Etuasentoiset lavat ja pysty olkavarsi. 
Voimakas ylälinjan kaari. Voimakkaat takakulmaukset. Liikkuu töksähtävin askelin. Reipas käytös.   
JUN H 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Kookas, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää, silmät ja 



korvat. Sopiva rintakehän syvyys. Erittäin hyvät kulmaukset edessä, lähes liioitellun voimakkaat 
takana. Oikea ylälinja. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin.   JUN ERI1 PN2 SERT 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Mittasuhteiltaan, tyypiltään moitteeton. Hyvät pään linjat. Kevyt 
kuono ja alaleuka. Aavistuksen etuasentoiset lavat, kuitenkin tasapainoiset kulmaukset. Sopiva 
rintakehän syvyys. OK ylälinja. Liikkuu epävakaasti edestä. Askelpituus riittävä.   JUN ERI2 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   Mittasuhteiltaan ja tyypiltään moitteeton. Hieman pyöristyvä kallo. 
Silmät, korvat OK. Etuasentoiset lavat ja pysty olkavarsi. Sääret voisivat olla pitemmät ja 
takakulmaukset voimakkaammat. Sopiva rintakehän syvyys. Oikea ylälinja. Etuaskeleet voisivat olla 
ulottuvammat.   NUO EH3 
 
MISTYQ BALLADE   Turhan kookas, mittasuhteiltaan OK. Oikealinjainen, pitkä pää. Silmät OK. 
Sopiva rintakehän vahvuus ja syvyys. Hieman niukat kulmaukset edessä, paremmat takana. Oikea 
ylälinja. Liikkeessä ontuu toista takaraajaansa, mutta liikkeet pystyy arvostelemaan. Etuaskelten 
ulottuvuus niukka.   NUO H 
 
MISTYQ BLISS'N KISS   Mittasuhteiltaan ja tyypiltään moitteeton. Oikealinjainen, pitkä pää. Hyvät 
silmät ja korvat. kevyehkö kuono. Riittävät kulmaukset edessä, erittäin voimakkaat takana. Sopiva 
rintakehän syvyys. Pitkät käpälät. Melko voimakkaasti laskeva ylälinja. Liikkeessä kääntää etutassuja 
sisäänpäin. Askelten ulottuvuus niukka.   NUO EH2 
 
PLAY A WHILE IITTALA   Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen. Hyvät pään linjat. Hieman 
pyöristyvät silmät. Riittävät ja keskenään tasapainoiset kulmaukset. Erittäin hyvä rintakehä. Oikea 
ylälinja. Liikkuu hyvin.   NUO ERI1 
 
MISTYQ AAMUYÖN KUU   Mittasuhteiltaan, tyypiltään OK. Hyvä kallo, kovin kevyt kuono. 
Pyöristyvät silmät. Litteä ja melko matala rintakehä. Paremmat kulmaukset takana kuin edessä. melko 
hyvä ylälinja. Liikkeessä etuaskeleet voisivat olla ulottuvammat.   AVO EH2 
 
PIPSQUEAL LITTLE CHARMER   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hieman kevyt kuono, etenkin 
alaleuka. Erittäin hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset takana. Sopiva rintakehän vahvuus. Oikea 
ylälinja. Liikkuu hyvin, joskin etuaskel voisi olla vieläkin ulottuvampi.   AVO ERI1 VASERT 
 
PIPSQUEAK GINGERNUT   Mittasuhteiltaan, tyypiltään moitteeton. Hieman pyöristyvä kallo ja 
silmät. Voimakas rintakehä. Tyydyttävät kulmaukset edessä, erinomaiset takana. Aavistuksen tasainen 
ylälinja. Etuaskeleet voisivat olla ulottuvammat.   VAL ERI3 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen. Oikealinjainen pää. Hyvät 
korvat. Pyöristyvät silmät. Tasapainoiset, moitteettomat kulmaukset. Sopiva rintakehän syvyys ja 
vahvuus. Hyvät käpälät. Kaunis ylälinja. Vetävät liikkeet.   VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Mittasuhteiltaan ja tyypiltään moitteeton. Hyvä, pitkälinjainen pää. 
Hieman kevyt alaleuka. Sopiva rintakehän syvyys ja vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset edessä, 
erinomaiset takana. Oikea ylälinja. Liikkeessä eturaajojen ulottuvuus voisi olla parempi.   VAL ERI2 
PN4 VARACA 
 



PEPERONE PARTYLINE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä, pitkälinjainen pää. Erinomaiset 
kulmaukset, rintakehä ja ylälinja. Erinomainen askelpituus, hieman jäykät takaliikkeet.   VET ERI1 
PN3 ROP-VETERAANI 
 
WHIPTAILS KENNEL   Tasainen ryhmä, jossa melko samankaltaiset mittasuhteet. Hyvät tyypit. 
Hyvät päät. Hyvät anatomiat ja liikkeet.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAUMA  23.-24.5.2009 
Tuomari: Matti Luoso  (7+14) 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen tyyppi. Hyväilmeinen pää. Oikea purenta. 
Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä rinnan syvyys ja 
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.   JUN ERI1 PU1 SERT ROP 
 
SUNA REGENS KEYLINNS REMY   Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros. Alaleuka 
voisi olla  hieman näyttävämpi. Oikea purenta. OK korvien asento. Lyhyt kaula. Riittävä luusto. Hyvät 
käpälät. Hyvä rinnan syvyys, mutta rintakehä saisi olla pidempi. Melko luisu lantio. Kapea reisi. Suora 
olkavarsi. Liikkuu melko hyvin. Miellyttävä käytös.   JUN EH3 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen uros. Hyvä pää ja purenta. 
Alaleuka voisi olla hieman näyttävämpi. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvät käpälät. 
Rintakehä voisi olla syvempi ja tilavampi. Hieman luisu lantio. Suora olkavarsi. Hyvä polvikulma. 
Liikkuu edestä hieman ahtaasti muuten hyvin. Miellyttävä käytös.   JUN ERI2 
 
RAZAMANAZ GANDALF THEGRAY   Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros. Hyvä pää 
ja purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaulalinja samoin luusto ja käpälät. Hyvä rintakehä. Sopivat 
kulmaukset. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. Olisi eduksi hieman hoikemmassa kunnossa. 
Miellyttävä käytös.   AVO EH2 
 
SOFTOUCH A BIT O'BLUE   Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen uros. Hyvä pää. Oikea purenta. 
Alaleuka voisi olla näyttävämpi. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 
rintakehä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.   AVO ERI1 PU3 VASERT 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Kaunis pää. Oikea purenta. Hyvät 
korvat. Hyvä kaula. Luusto voisi olla hieman vahvempi. Hyvä rintakehä ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
Miellyttävä käytös.   VAL ERI2 PU4 
 



WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Kaunis pää. Oikea purenta. Hyvät 
korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä rintakehä ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. 
Miellyttävä käytös.   VAL ERI1 PU2 
 
NARTUT 
 
BESTIES NIPPA NAPPA   Hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät 
korvat. Pitkä, mutta vielä hieman ohut kaula. Luusto voisi olla vahvempi. Hyvät käpälät. Rintakehä saa 
vielä syventyä ja se saisi olla hieman tilavampi. Hieman suora olkavarsi. Sopiva polvikulma. Eturinta 
saa vielä kehittyä. Liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös.   JUN EH3 
 
VI'WAUN UUSA   Hyvän tyyppinen juniorinarttu. Kuono-osa ja alaleuka voisi olla hieman 
vahvemmat. Oikea purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaulan pituus. Kevyt luusto. Hyvät käpälät. Vielä 
kehittymätön eturinta. Liian lyhyt rintakehä joka saisi olla syvempi. Turhan luisu lantio. Sopiva 
polvikulma. Liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös. Saa kauttaaltaan vielä voimistua.   JUN H 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen juniorinarttu. Hyvä 
pää. Oikea purenta. Hyvät korvat. Hyvä, pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 
rintakehä. Hieman suora olkavarsi. Hyvä polvikulma. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.   JUN ERI1 
PN3 SERT 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu. Hyvä koko. Alaleuka 
voisi olla näyttävämpi. Hyvä purenta samoin korvat. Hieman ohut, mutta pitkä kaula. Luusto voisi olla 
vahvempi. Hyvät käpälät. Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Sopivat kulmaukset. Liikkuu edestä 
hieman kapeasti, muuten melko hyvin. Miellyttävä käytös.   JUN EH2 
 
C'MERE ICY DIAMOND   Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen nuori narttu. Alaleuka voisi olla 
hieman näyttävämpi, muuten hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaulan pituus. Sopiva 
luusto. Hyvät käpälät. Eturinta voisi olla hieman parempi. Riittävän tilava rintakehä. Hyvät 
kulmaukset. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.   NUO ERI1 
 
BONNYWAPIT ALOTTAATTITUDE   Erittäin hyvän tyyppinen narttu. Kuono-osa voisi olla hieman 
voimakkaampi. Oikea purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. 
Pystyt välikämmenet. Hyvä rintakehä. Voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä. Hyvä 
polvikulma. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.   AVO ERI2 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu. Hyvä pää. Oikea 
purenta. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä rinnan syvyys ja tilavuus. 
Sopivat kulmaukset. Liikkuu melko hyvin. Miellyttävä käytös.   AVO ERI3 
 
PERFECT STRANGER BRIGITTA   Melko hyvän tyyppinen, turhan lyhytrunkoinen narttu. Hyvä 
pää. Oikea purenta. Hyväasentoiset korvat. Pitkä, ohut kaula. Kevyt luusto. Hyvät käpälät. Niskalinja 
liian jyrkkä. Lyhyt rintakehä. Liian luisu lantio. Hyvä polvikulma. Liikkuu hyvällä askeleella. 
Miellyttävä luonne.   AVO H 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Kauniit linjat. Hyvä pää. Oikea 
purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Tilava rintakehä. Hyvät 



kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös.   AVO ERI1 PN4 VASERT 
 
SCHEIK'S DANCING QUEEN   Erittäin hyvätyyppinen, kaunislinjainen, hieman kookas narttu. 
Hieman loiva otsapenger. Hieman laskeva kuononselkä. Oikea purenta. Hyvät korvat. Hyvä, pitkä 
kaula. Hyvä luusto ja käpälät. Tilava rintakehä. Sopivat kulmaukset. Hieman epävarmat kintereet. 
Liikkuu melko hyvin. Miellyttävä käytös.   AVO EH4 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Kaunis pää. Oikea purenta. Hyvät lavat. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä rintakehä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä 
askeleella. Miellyttävä käytös.   VAL ERI2 PN2 
 
SOFTOUCH QUINTARA   Tyypiltään erittäin hyvä narttu. Hyvä koko. Hyvä pää. Hyvä purenta. 
Hyvät korvat. Sopiva kaulan pituus. Hyvä luusto ja käpälät. Rintakehä voisi olla hieman pidempi. 
Sopivat kulmaukset. Hieman suora ylälinja. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.   VAL ERI3 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Erinomainen tyyppi. Kauniit linjat. Alaleuka voisi olla hieman 
näyttävämpi, muuten hyvä pää. Oikea purenta. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. 
Hyvät käpälät. Tilava rintakehä. Hieman suora olkavarsi. Hyvä polvikulma. Liikkuu hyvin. Miellyttävä 
käytös.   VAL ERI1 PN1 VSP 
 
PEPERONE PARTYLINE   Erittäin hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu. Kaunis pää. Oikea 
purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hieman pystyt välikämmenet. Hyvät käpälät. Hyvä 
runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.   VET ERI1 ROP-VETERAANI 
 
WHIPTAILS KENNEL   Tyypiltään erittäin hyvä ryhmä koostuen kahdesta eri yhdistelmästä. Koossa 
hieman eroavaisuutta. Kaikilla koirilla hyväilmeiset päät. Hyvät rakenteet. Miellyttävät luonteet.   
KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÄNTTÄ  31.5.2009 
Tuomari: Eeva Resko  (8+9) 
 
UROKSET 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Hyvä tyyppi. Kuono-osa saisi olla voimakkaampi. Tummat, 
pienehköt silmät. Hyvä kaula. Hyvä etuosa ja runko. Voisi olla hieman pidempi lantio ja leveämpi reisi. 
Naftit takakulmat. Liikkuu edestä ja takaa hyvin. Sivuliikkeissä edessä pitäisi olla enemmän 
ulottuvuutta.   JUN H 
 
HOOKOPLAN HAYABUSA   Hyvin esiintyvä nuori uros, jolle toivoisin hieman voimakkaamman 



kuono-osan ja enemmän alaleukaa. Erinomaiset korvat. Pitkä, kauniisti kaartuva kaula, joka voisi olla 
hieman voimakkaampi. Suora olkavarsi ja eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto ja käpälät. 
Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivuliikkeestä puuttuu 
ulottuvuutta.   JUN H 
 
TARUMETSÄN PELLE PELOTON   Vankka uros. Hieman karkea kallo-osa ja pää voisi olla hieman 
pidempi. Hyvät korvat. Kaula voisi olla jalompi ja hieman pidempi. Tiivis, hyvä etuosa. Melko leveä 
edestä. Erinomainen runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Ylälinja saisi olla kauniimmin kaartunut ja 
lantio hieman turhan jyrkkä liikkeessä. Vaivaton askel, joka saisi olla kuitenkin pidempi.   NUO H 
 
EMIL   Hieman aristeleva uros, jolla saisi olla täyteläisempi kuono-osa ja voimakkaampi alaleuka. 
Saisi olla kauttaaltaan vahvempi. Pitkä olkavarsi, mutta melko suora. Riittävä luusto. Hyvä rungon 
syvyys. Ylälinja saisi olla parempi. Liikkui edestä ja takaa hyvin. Saisi liikkua pidemmällä askeleella.   
AVO H 
 
JAGODAS EGOISTE   Voimakas, hyväpäinen uros. Hyvät, tummat silmät. Hyvä kaula. Erittäin suora 
olkavarsi. Hyvä luusto ja rungon syvyys. Vankka runko. Leveä, hyvä reisi. Hieman lyhyt lantio. Sirppi 
kinner. Liikkui edestä hyvin, hieman turhankin leveästi takaa. Voisi liikkua pidemmällä askeleella.   
AVO H 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Miellyttävä uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat. Hyvä ylälinja. 
Hyvä etuosa ja eturinta. Hyvä luusto ja runko. Hyvä, leveä reisi ja hyvin kulmautunut takaosa. Pitäisi 
liikkua kauttaaltaan hieman paremmin.   AVO EH2 
 
SOFTOUCH A BIT O'BLUE   Voimakas, hyväntyyppinen uros. Hyvä pää ja ilme. Kaunis ylälinja. 
Hieman suora olkavarsi ja raskas lapa. Hyvä luusto. Hieman ylikulmautunut takaa. Leveä reisi. Voisi 
olla hieman pidempi lantio. Liikkuu edestä ja takaa hyvin, vaivattomasti hieman lyhyellä 
sivuaskeleella.   AVO ERI1 PU2 SERT FI MVA 
 
YANNOD'S FIRE'N'ICE   Upeasti liikkuva veteraani, jolla erinomainen pää ja kaunis ilme. Hyvät 
ohuet korvat. Erinomainen etuosa. Hyvä runko. Voisi olla hieman voimakkaampi lantiosta. Hieman 
ylikulmautunut takaa.   VET ERI1 PU1 VSP ROP-VETERAANI 
 
NARTUT 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   Hyväntyyppinen narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Suora, 
tiivis etuosa. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut takaa ja leveä reisi. Voisi liikkua hieman 
halukkaammin,, pidemmällä askeleella. Etu- ja takaliikkeet hyvät. Hieman jyrkkä lantio liikkeessä 
häiritsee kokonaiskuvaa.   JUN EH2 
 
PUHURIN ZAPHIRE   Hyvät ääriviivat omaava nuori narttu. Hyvä pää. Hyvä ylälinja. Erinomainen 
olkavarsi. Hieman painuneet ranteet. Hyvin kehittynyt runko. Reisi voisi olla aavistuksen leveämpi. 
Hyvin kulmautunut takaa ja matala kinner. Erinomaiset liikkeet.   JUN ERI1 PN2 SERT 
 
ELINA   Hieman pulskassa kunnossa oleva narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä etuosa ja rinnansyvyys. 
Aavistuksen matalaraajainen. Hyvin kulmautunut takaosa. Seistessä hyvät ääriviivat, mutta liikkeessä 
hieman suoraselkäinen. Liikkui edestä hyvin, ahtaasti takaa. Saisi liikkua pidemmällä sivuaskeleella. 



Melko jäykät korvat.   AVO H 
 
POJANRINTEEN ISABELLA   Tasapainoinen, miellyttävä narttu. Hyvä pää ja ilme. Hieman jäykät 
korvat. Hyvä etuosa ja luusto. Hyvä runko ja ylälinja seistessä. Hyvin kulmautunut takaa ja matala 
kinner. Liikkuu hieman ahtaasti takaa. Melko hyvä sivuaskel, joskin voisi kantaa häntänsä kauniimmin 
liikkeessä.   AVO EH3 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   Miellyttävä tyyppi. Saisi olla kuitenkin kovemmassa kunnossa. 
Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä. Hieman painuneet ranteet. Kaunis ylälinja 
ja hyvä rungon syvyys. Hyvä takaosa. Saisi liikkua kauttaaltaan paremmin.   AVO EH2 
 
SOFTOUCH QUICKSTEP   Hyvät ääriviivat omaava narttu. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaula ja 
ylälinja. Hieman turhan suora olkavarsi. Hyvä luusto. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkui edestä ja 
takaa hyvin, mutta sivulta kovin lyhyellä askeleella. Karva ei tänään näyttelykunnossa.   AVO EH1 
 
WHIPTAILS SWEET AS CANDY   Hieman "arkipäiväinen" pää. Hyvät, tummat silmät. Hieman 
jäykät korvat. Hyvä kaula. Melko miellyttävä ylälinja. Hyvä olkavarsi ja eturinta. Hyvä luusto. Alalinja 
voisi olla parempi. Normaalisti kulmautunut takaa. Pitäisi liikkua kauttaaltaan paremmin.   AVO H 
 
PUHURIN YEARLY JACINTH   Kaunis pää, tummat silmät. Seistessä hyvä ylälinja. Hyvä etuosa. 
Alalinja voisi olla paremmin kuroutunut. Hyvin kulmautunut takaa. Tiivis, hyvä runko. Liikkuu 
kauttaaltaan suhteellisen hyvin. Antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman seistessä.   KÄY EH1 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Erittäin miellyttävä tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Kaunis ylälinja. Hyvä 
etuosa ja eturinta. Hyvä alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.   VAL ERI1 
PN1 ROP 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAAPAJÄRVI  6.6.2009 
Tuomari: Marjatta Pylvänäinen-Suorsa  (10+9, pennut 0+2) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
JAGODAS INCANDESCENT   Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Oikealinjainen pää. Hyvä 
litteä kallo. Hieman ilmavat korvat. Tummat silmät. Hyvä ylälinja. Oikea rungon muoto. Vahvat hyvin 
kulmautuneet raajat. Liikkuu tasapainoisesti.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
JAGODAS INCROYABLE   Kookas, oikealinjainen narttu. Hyvä luusto. Hyväpiirteinen pää. Hieman 
ilmavat korvat. Riittävä kaula. Hyvä selän pituus. Lanteen kaari voisi olla selvempi. Hyvin 
kulmautuneet raajat. Liikkeessä pentumaista epäyhtenäisyyttä.   PEK2 
 



UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   Hyvänkokoinen, oikealinjainen juniori. Oikealinjainen, vielä 
hieman kevyt pää. Hyvät korvat ja silmät. Pitkä, vahva kaula. Hyvä ylälinja. Rintakehä vielä 
kehittymätön. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvät etu- ja takaliikkeet. Sivuliike voisi olla tehokkaampi.   
JUN EH1 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   Kookas, hyväluustoinen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvät 
pään mittasuhteet. Vahva kallo-osa. Hyvät pienet korvat. Vaaleat silmät. Vahva kaula. Oikea ylälinja. 
Hyvin kulmautunut. Kovin epäyhtenäiset etu- ja takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet.   JUN EH2 
 
HOOKOPLAN HASIM RAHMAN   Hyvän kokoinen, vahvaluustoinen. Hieman raskasrakenteinen 
uros. Voimakaspiirteinen pää. Raskas, hieman paksu kuono-osa. Hyvät silmät ja korvat. Voimakkaat 
posket pilaavat pään linjoja. Vahva kaula. Hyvä selkä ja häntä. Hyvä rungon syvyys. Hieman suora 
etuosa. Leveät etuliikkeet. Hyvät taka- ja sivuliikkeet.   JUN EH3 
 
TIGER'S CHAOS ALL IN ONE   Hyvät mittasuhteet ja koko. Hyvä luusto. Hyvät pään mittasuhteet. 
Hieman ulkonevat silmät. Kuonon toinen puoli loukkaantunut. Oikea ylälinja. Hyvä rungon syvyys. 
Tasapainoiset liikkeet. Esiintyy mallikkaasti.   NUO EH1 
 
TIGER'S CHAOS ALL OR EVEN MORE   Kookas, hieman raskasrakenteinen uros. Vahva luusto. 
Voimakaspiirteinen leveä pää. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä kaulan pituus. Hyvä selkä ja lantio 
Riittävästi kulmautuneet raajat. Hieman kapeat etuliikkeet. Lyhyt, tehoton sivuliike.   NUO EH2 
 
CALLECA'RY LOVE IS TO GOOD TO BE TRUE   Hyvät mittasuhteet ja koko. Hyvä luusto. Oikeat 
pään linjat. Pienet hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, selkä, lantio ja hännän asento. Riittävä rungon 
syvyys. Vahvat reidet. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu tasapainoisesti.   AVO ERI1 PU2 
SERT FI MVA 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SAPPA   Hyvä koko, luusto. Mittasuhteiltaan lyhyehkö. Hieman lyhyt pää. 
Hyvät silmät ja korvat. Pitkä kaula. Runko saisi olla pitempi ja takaraajat vahvemmat. Tasapainoiset 
etu- ja takaliikkeet, sivuliike voisi olla ryhdikkäämpi.   AVO EH2 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SPEEDA   Hyvänkokoinen, hyväluustoinen uros. Hyvät mittasuhteet. Vahva 
kallo-osa. Hyvät korvat. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat. 
Löysät kyynärpäät. Hyvät takaliikkeet. hieman löysät etuliikkeet. Sivuliikkeessä takaraajat jäävät liikaa 
rungon alle.   AVO EH3 
 
BOXING HELENA'S B SUPA CHAOS   Erinomaiset mittasuhteet ja koko. Hyvä luusto. 
Oikeapiirteinen pää. Hyvänmuotoiset, tummat silmät. Hyvät, pienet korvat. Hyvä kaulan muoto ja 
pituus. Oikea ylälinja. Riittävä rungon syvyys. Hyvin kulmautuneet raajat. Tasapainoiset, ryhdikkäät 
liikkeet.   VAL ERI1 PU1 VSP 
 
PLAUDITE NIGHT SKY   Kookas, vahvarakenteinen veteraani. Hyvät mittasuhteet. 
Voimakaspiirteinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Oikea ylälinja. Vahva runko. hyvä rungon syvyys. 
Riittävästi kulmautunut. Liikkuu takaa hieman ahtaasti. Hyvä sivuliike.   VET ERI1 PU3 ROP-
VETERAANI 



 
NARTUT 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Vahvaluustoinen, hieman pitkärunkoinen narttu. Selvä 
sukupuolileima. Voimakaspiirteinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Riittävästi 
kulmautuneet raajat. Hieman löysät kyynärpäät. Etuliikkeissä löysyyttä. Hyvä taka-askel.   JUN EH2 
 
MY CAMELOT RN PASSION   Hyvä koko, mittasuhteet ja luusto. Kaunispiirteinen, pitkälinjainen 
pää. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Erinomainen ylälinja. Riittävä rungon syvyys. Riittävästi 
kulmautuneet raajat. Liikkuu tasapainoisesti ja ryhdikkäästi.   JUN ERI1 PN1 SERT ROP 
 
AANISTON FILLY AT THE BIGS   Kookas, urosmainen narttu. Voimakas luusto. Kokoon nähden 
hyvä pää. Pienet korvat. Hyvä kaula ja selkä. Lanne kaareutuu turhan voimakkaasti. Hyvä hännän 
asento. Syvä, mutta raskas runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Leveät takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet. 
Sivuliikkeessä lanne voimakkaasti kyttyrällä.   AVO H 
 
JAGODAS EPRIS TOGUE   Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Oikeapiirteinen pää. Tummat, 
ilmeikkäät silmät. Pienet korvat. Hyvä kaula. Hyvä selkä ja lanne. Suora etuosa. Riittävät polvikulmat. 
Liikkuu erittäin lyhyellä etuaskeleella. Hyvät takaliikkeet.   AVO EH2 
 
JAGODAS GRAIN D'OR   Hyvänkokoinen, hyväluustoinen narttu. Kevytpiirteinen, lyhyt pää. Vaaleat 
silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä lanne. Riittävä rungon syvyys. Pitkät, voimakkaasti 
kulmautuneet takaraajat. Leveät, löysät etuliikkeet. Sivuliike lyhyt ja tehoton.   AVO EH3 
 
JAGODAS GROSEILLE   Kookas, voimakasrakenteinen narttu. Hyvä luusto. Pyöreät ja vaaleat silmät. 
Ala-asentoiset korvat. Lyhyt kaula. Suora selkä ja lanne. Hyvä rungon syvyys. Hyvät raajat. Leveät 
etuliikkeet. Saisi liikkua ryhdikkäämmin. Liikkeessä selkä painuu ja takaraajat jäävät rungon alle.   
AVO H 
 
TIGER'S CHAOS ALL EARS   Hyvänkokoinen, hyväluustoinen narttu. Mittasuhteiltaan hieman lyhyt. 
Hyvä pään muoto. Tummat silmät. Hyvä kaula ja selkä. Lanne voisi olla pidempi. Riittävä rungon 
syvyys. Hyvät raajat, kapeat takaliikkeet. Lyhyet sivuliikkeet.   AVO EH4 
 
WHIPTAILS PRELUDE TO LOVE   Hyvät mittasuhteet ja koko. Hyvä luusto. Hyvä pään profiili. 
Tummat silmät. Pitkä, jäntevä kaula. Rodunomainen ylälinja. Riittävä rungon syvyys. Hieman löysät 
kyynärpäät. Hieman kapeat takaliikkeet. Sivuliike voisi olla tehokkaampi.   AVO ERI1 PN3 VASERT 
 
AANISTON AN OUTSTANDING FILLY   Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Selvä sukupuolileima. 
Oikeapiirteinen, hieman lyhyt pää. Hyvä ylälinja. Hyvä rungon syvyys ja muoto. Vahvat hyvin 
kulmautuneet raajat. Liikkuu tasapainoisesti edestä ja takaa. Sivuaskel voisi olla parempi.   VAL ERI1 
PN2 
 
TIGER'S CHAOS KENNEL   Tasapainoinen ryhmä. Hyvät mittasuhteet ja koot. Oikealinjaiset päät. 
Hyvät ylälinjat ja rungot. Liikkuvat tasapainoisesti. Kolmesta eri yhdistelmästä.   KAS1 KP 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
TUURI  6.-7.6.2009 
Tuomari: Raisa Savander (8+9, pennut 0+1) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
REFINED MISS MOONLIGHT   Hyvät mittasuhteet ja koko. Kaunis pää. Hyvät silmät. Purenta OK. 
Kovin levottomat korvat. Hyvä niska ja kaula. Hyvä etuosa. Tilava rintakehä. Hyvä lanne ja lantio. 
Kauniisti kulmautunut takaa. Hyvät käpälät ja häntä. Hyvä karvapeite. Liikkuu kauniisti.   PEK1 
 
UROKSET  
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Hyvät mittasuhteet. Kauniit silmät. Hyvät korvat. Purenta OK. 
Kaunis kaula. Hyvä etuosa. Tilava rintakehä. Hyvä lanne ja lantio. Hyvä häntä. Tiiviit käpälät. Hyvä 
karvapeite. Liikkuu kauniisti kaikilta osin.   JUN ERI2 PU4 
 
HOOKOPLAN HAYABUSA   Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää, hyvät silmät ja korvat. 
Erinomainen niska ja kaula. Purenta OK. Erinomainen etuosa. Syvä rintakehä. Hyvä lanne ja lantio. 
Vahvat polvet ja kintereet. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu rodunomaisesti. Hyvä karvapeite.   JUN 
ERI1 PU2 VASERT 
 
JATZARIN DRIVER   Hyvät mittasuhteet. Kaunis, ilmeikäs pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. 
Kovin suora edestä. Hieman lyhyt lanne. Hyvät reidet. Vahvat polvet ja kintereet. Hyvä häntä ja 
käpälät. Liikkeessä nostaa liikaa etujalkoja. Hyvä karvapeite.   JUN H 
 
HOT ISLE JERBIS   Hieman kookas nuori uros. Kaunis pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä etuosa. 
Tilava rintakehä. Hyvä lanne ja lantio. Vahvat polvet ja kintereet. Tiiviit käpälät. Hyvä häntä. 
Kaunisvärinen hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin kaikilta osin.   NUO ERI1 PU3 
 
BISWHIP'S DANTE   Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää, joskin hieman syvä kallo. Hyvät silmät ja 
korvat. Purenta OK. Kaunis niska ja kaula. Hyvä etuosa. Tilava rintakehä. Hyvä lanne ja lantio. 
Kauniisti kulmautunut takaa. Hyvä häntä ja käpälät. Liikkuu hyvin kaikilta osin. Kaunis karvapeite.   
AVO ERI2 
 
BISWHIP'S DELACROIX   Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvät silmät ja korvat. Purenta OK. 
Hyvä kaula. Kovin suora edestä. Hyvä lantio. Kauniisti kulmautunut takaa. Hyvät käpälät. Kaunis 
karvapeite. Hyvät sivuliikkeet, mutta on löysä edestä.   AVO EH3 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvät silmät. Hieman isot 
korvat. Purenta OK. Erinomainen niska ja kaula. Erinomainen etuosa. Tilava rintakehä. Hyvä lanne ja 
lantio. Vahvat polvet ja kintereet. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu kauniisti ja rodunomaisesti. Kaunis 
väri. Hyvässä karvapeitteessä.   AVO ERI1 PU1 SERT ROP 



 
YANNOD'S FIRE'N'ICE   Eriomaiset mittasuhteet omaava, hyväkuntoinen veteraani. Kaunis pää, 
hyvät silmät ja korvat. Purenta OK. Hyvä kaula. Erinomainen etuosa. Tilava rintakehä. Hyvä lanne ja 
lantio. Vahvat polvet. Hieman heikkoutta kintereissä, joka näkyy myös muuten hyvissä liikkeissä. 
Hyvät käpälät. On hieman löysä edestä. Erinomainen karvapeite.   VET EH1 
 
NARTUT 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Hieman kookas, mittasuhteiltaan hyvä juniorinarttu. Kaunis pää, 
hyvät silmät ja korvat. Purenta OK. Hyvä niska ja kaula. Hieman suora edestä. Tilava rintakehä. 
Kauniisti kulmautunut takaa. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu mukavasti. Kaunis karvapeite.   JUN 
ERI1 PN1 SERT VSP 
 
TIGER'S CHAOS ALLTOMEPLAUDITE   Miellyttävän kokoinen, kaunispäinen nuori narttu. Hyvät 
silmät, hyvä purenta. Hyvä niska ja kaula. Tilava rintakehä. Hyvä lanne. Hieman luisu lantio. Hyvä 
häntä ja käpälät. Liikkuu kauniisti, joskin hieman sidotuin takaliikkein.   NUO EH1 
 
BISWHIP'S DEBUSSY   Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla kaunis pää. Hyvät korvat ja silmät. 
Hyvä niska ja kaula. Kovin suora edestä. Tilava rintakehä. Hyvä lanne, hieman luisu lantio. Hyvä häntä 
ja käpälät. Hyvä karvapeite. Liikkuu kovin lyhyin askelin.   AVO H 
 
ENCAUTOM'S SWEET SUGAR   Miellyttävät mittasuhteet. Kauniit silmät, purenta OK. Hieman syvä 
ja pyöreä kallo. Hieman suuret korvat. Hyvä niska ja kaula. Hieman suora edestä. Tilava rintakehä. 
Hyvä lanne ja lantio. Hyvät polvet ja kintereet. Hyvät käpälät ja häntä. Kaunis karvapeite. Liikkuu 
mukavasti.   AVO H 
 
PIPSQUEAK KASTEHELMI   Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pää. Hyvät silmät, niska ja kaula. 
Purenta OK. Hyvä lapa, hieman lyhyt olkaluu. Tilava rintakehä. Hyvä lanne, hieman luisu lantio. 
Vahvat polvet ja kintereet. Hyvät käpälät. Erinomainen karvapeite. Sivuliikkeessä nostaa liikaa 
eturaajoja.   AVO H 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää,, joskin hieman syvä kallo-
osa. Hyvät silmät ja korvat. Purenta OK. Hyvä niska ja kaula. Hyvä lapa. Hieman suora olkaluu. Tilava 
rintakehä. Hyvä lanne ja lantio. Hyvä häntä ja käpälät. Hyvä karvapeite. Hyvät sivuliikkeet. On hieman 
löysä kyynärpäistä.   AVO EH2 
 
SOFTOUCH QUICKSTEP  Hyvin miellyttävä narttu. Hyvät mittasuhteet. Kaunis, ilmeikäs pää. Hyvät 
silmät ja korvat. Purenta OK. Kaunis niska ja kaula. Hieman suora edestä. Hyvä syvä rintakehä. Hyvä 
lanne ja lantio. Vahvat polvet ja kintereet. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu kauniisti, joskin hieman 
löysästi edestä.   AVO ERI1 PN2 VASERT 
 
CARRY ON JENNA DE ROSNAY   Hyvät mittasuhteet omaava miellyttävä narttu, jolla kaunis pää. 
Hyvät silmät, purenta OK. Kovin suuret korvat. Erinomainen niska ja kaula. Kauniisti kulmautunut 
edestä ja takaa. Tilava rintakehä. Hyvä lanne. Hyvät käpälät ja häntä. Liikkuu mukavasti kaikilta osin. 
Kaunisvärinen erinomainen turkki.   KÄY EH1 
 
PLAUDITE ICE QUEEN   Erittäin miellyttävä veteraaninarttu. Kaunis pää. Hyvät silmät ja korvat. 



Hyvä niska ja kaula. Erinomainen etuosa. Hyvä lanne ja lantio. Liikkuu ikäisekseen mukavasti. Kaunis 
karvapeite.   VET EH1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMMELA ER 6.6.2009 
Tuomari: Kerrie Kuper, USA (pennut ja urokset), Olaf Knauber, Saksa (nartut) 
(42+80, pennut 13+8, 3+2) 
 
PENNUT 5-7 KK UROKSET 
 
INFAMOUS CASPIAN-X   Ihana luonne ja hyvä ylälinja. Hyvät takaliikkeet. Nuori, kesken 
kehityksen. Tasapainoinen pää. Erinomainen korvien asento. Hyvä luusto.   PEK- 
 
INFAMOUS CORNELIUS   Sievä pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Vaikea arvostella liikkeitä huonon sään 
vuoksi. Hyvä luusto. Suloinen luonne.   PEK- 
 
MIMI CHILL'S ICY ARCTIC PEARL   Pitkä kaula. Kaunis luusto. Ylälinja voisi olla parempi. 
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Ihastuttava luonne.   PEK- 
 
PIKKULIISAN LUMIMESTARI   Vain yksi kives. Kauniit kulmaukset. Miellyttävä ylälinja. Korvat 
voisivat olla paremmat. Ihanat silmät. Iloinen pentu. Keskinkertainen luusto.   PEK3 
 
PIKKULIISAN LUMIRITARI   Erinomaiset liikkeet. Hyvä kaulan kiinnitys. Miellyttävä ylälinja. 
Ihastuttava luonne. Pää voisi olla hienopiirteisempi.   PEK2 
 
PIPSQUEAK PIKKU SULKA   Keskikokoinen. Hyvä lapojen asento. Hyvä luusto. Sievä ilme. 
Ihastuttava luonne.   PEK- 
 
PIPSQUEAK POPPAMIES   Sievä ilme. Hyvin tasapainoinen. Hyväasentoiset olkavarret ja lavat. 
Hyvin kehittymätön. Keskivahva luusto. Ihastuttava luonne.   PEK- 
 
QUANTUMLEAP   Tasapainoinen pää. Voisi olla hieman lyhyempi. Kaunis luusto. Hyvä luonne. 
Liikkuu hyvin. Hyvin esiintyvä pentu.   PEK1 KP PU1-PENTU VSP-PENTU 
 
SCHEIK'S EASY RIDER   Erinomaiset liikkeet. Voisi olla hieman pienempi. Keskivahva luusto. Pää 
voisi olla vahvempi. Ihana luonne.   PEK- 
 
TWILIGHT   Vain yksi kives. Ihastuttava luonne. Keskivahva luusto. Kuono voisi olla vahvempi. 
Ylälinja voisi olla parempi.   PEK- 
 



VELVETEEN   Ihana luonne. Hyvä luonne. Liikkeitä vaikea arvostella. Hyvin tasapainoinen. Sievä 
ilme.   PEK4 
 
ZARAQUE'S HOLY SMOKE   Kaunis pää ja ilme. Keskivahva luusto. Pitkä kaula. Lavat voisivat olla 
paremmin asettuneet. Takaliikkeet voisivat olla paremmat. Ihana luonne.   PEK- 
 
PENNUT - UROKSET 7-9 KK 
 
OF STREAMLINE LATE LIGHTNING   Ihana luonne. Hyvät takakulmaukset. Rintakehää voisi olla 
enemmän. Hyvä luusto. Riittävät liikkeet. Hyvät korvat.   PEK3 
 
OF STREAMLINE LAZY LIZARD   Ihana luonne. Hyvä luusto. Tasapainoinen pää. Miellyttävä 
ylälinja. Rintakehää voisi olla enemmän. Riittävät liikkeet. Voisi käyttää korviaan.   PEK2 
 
OF STREAMLINE LOFTY LINEAGE   Tasapainoiset lavat. Erinomaiset takaliikkeet. Hyvä 
kokonaistasapaino. Vahva luusto. Kallo voisi olla hienopiirteisempi. Hyvä ylälinja.   PEK1 
 
PENNUT - NARTUT 5-7 KK 
 
INFAMOUS CALORMENE DAWN   Kaunis pää ja ilme. Hyvin tasapainoinen. Hyvä luusto. Liikkuu 
hyvin. Ihana luonne. Hyväasentoinen kaula.   PEK- 
 
MIMI CHILL'S BOXING QUEEN   Kauniit etuliikkeet. Tasapainoiset lavat. Hyvä ylälinja. Matalat 
kintereet. Vahva luusto. Ihana luonne.   PEK2 KP 
 
PIPSQUEAK PIPARMINTTU PIPSA   Tasapainoinen pää. Hyvät korvat. Keskivahva luusto. Ylälinja 
voisi olla parempi liikkuessa. Sievä pentu. Hyvä luonne.   PEK- 
 
ROBERTA'S KARDEMUMMA   Kaunis pää ja ilme. Upea luonne. Hyvin kehittymätön. Keskivahva 
luusto. Miellyttävä ylälinja.   PEK- 
 
ROSEMARY   Hyvin tasapainoinen. Liikkuu hyvin. Sievä pää ja ilme. Kaula voisi olla pidempi. Hyvä 
luonne. Keskivahva luonne.   PEK3 
 
SCHEIK'S ENDLESS LOVE   Ihana luonne. Vaivattomat, vapaat liikkeet. Pää voisi olla vahvempi. 
Vahva luusto. Hyvä ylälinja.   PEK4 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Sievä pää ja ilme. Liikkuu vapaasti. Tasapainoinen. Pitkä kaula. 
Keskivahva luusto. Hieno luonne.   PEK- 
 
SCHEIK'S EXTRA SPECIAL   Erinomaiset liikkeet. Sievä, tasapainoinen pää ja ilme. Hyvä ylälinja. 
Hyvä tasapaino. Hyvä luonne.   PEK1 KP PN1-PENTU ROP-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 7-9 kk 
 
BELLTOWN ELLE ENIGMA   Sievä pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Keskivahva luusto. Hyvät 
takaliikkeet. Rintakehää voisi olla enemmän. Upea luonne.   PEK1 KP PN-2 PENTU 



 
BELLTOWN ELYSEE PARTI   Sievä pää ja ilme. Erinomaiset takaliikkeet. Pitkä kaula. Keskivahva 
luusto. Sääret voisivat olla lyhyemmät. Ihastuttava luonne.   PEK2 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Kaunis rinnan syvyys. Hyvin tasapainoiset lavat. Vahva, 
tasapainoinen pää. Kauniit takakulmaukset. Liikkui hyvin.   JUN ERI1 PU2 SERT 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Hyvät liikkeet. Keskivahva luusto. Tasapainoinen pää. Hyvä ylälinja. 
Hyvä kaula.   JUN ERI4 
 
KIITURIN NN-HERCULES   Hyvä luusto. Liikkeitä vaikea arvostella. Hyvä ylälinja. Tasapainoinen 
pää.   JUN EH 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Kaunis pään tyyppi. Hyvä ylälinja. Keskivahva luusto. 
Erinomaiset takaliikkeet. Tasapainoinen pää.   JUN ERI3 
 
SOPISCO BAGHEERA   Sievä pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Erinomainen luusto. Hyvin tasapainoinen. 
Riittävät liikkeet.   JUN ERI 
 
SOPISCO BUFFALO HUNTER   Hyvin tasapainoinen. Erinomaiset sivuliikkeet. Hyvä kaulan 
kiinnitys. Hyvä ylälinja. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat. Sievä pää ja ilme. Ihastuttava 
luonne.   JUN ERI2 
 
TROLLSÅNGENS FILIPPO COLONNA   Tasapainoinen pää. Sievät silmät. Hyvät sivuliikkeet ja 
ylälinja. Keskivahva luusto. Kaunis tyyppi. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat.   JUN ERI 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   Sievä pää ja ilme. Hyvä ylälinja. Riittävät liikkeet. 
Erinomainen kunto. Erilainen tyyppi. Tasapainoinen.   JUN EH 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   Hyvin tasapainoinen. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvä kaulan 
kiinnitys. Sievä pää ja ilme. Hyvä luonne.   NUO ERI4 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Hyvin sievä. Pitkä kaula. Tasapainoinen pää. Sievä ilme. Keskivahva 
luusto. Rinta voisi olla syvempi. Hyvä luonne.   NUO ERI2 
 
PIKKULIISAN SYYSYÖN PRINSSI   Miellyttävä rotutyyppi. Keskivahva luusto. Hyvät takaliikkeet. 
Sivuliikkeitä vaikea arvostella. Tasapainoinen.   NUO EH 
 
PLAY A WHILE FAZER   Erinomaiset liikkeet. Vahva luusto. Tasapainoinen pää. Miellyttävä ilme. 
Voisi olla aavistuksen pienempi. Hyvä rinnan syvyys.   NUO ERI3 
 
SILENTKAZE DAYS OF PHOENIX   Urosmainen pää ja ilme. Sievä tyyppi. Hyvin kiinnittynyt 
kaula. Erinomainen kunto. Ihastuttava luonne. Lanneosa voisi olla pidempi.   NUO EH 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Erittäin hyvät etu- ja takaliikkeet. Säilyttää hyvin ylälinjansa. Sievä pää 



ja ilme. Keskivahva luusto. Erinomaiset takakulmaukset. Rinta voisi olla syvempi.   NUO ERI1 
 
BELLTOWN CALIFORNIA ROCKS   Hyvin tasapainoinen. Kaunis rinnan syvyys. Liikkuu erittäin 
hyvin. Hyvä ylälinja. Urosmainen pää. Kaunis tyyppi.   AVO ERI1 PU3 SERT FI MVA 
 
ENCAUTOM'S SPICY CHILI   Erinomaiset takaliikkeet. Pitkä kaula. Hyvin tyylikäs. Olkavarret 
voisivat olla paremmin kulmautuneet. Hyvä luonne.   AVO EH 
 
JAGODAS CHEVALIER   Vapaat ja vaivattomat liikkeet. Hyvä ylälinja. Keskivahva luusto. Hyvä 
kaulan kiinnitys. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvin tasapainoinen. Super-korvat.  AVO ERI 
 
NOBLE NELLY'S ONE RUMBA   Sievä pää ja ilme. Kaunis tyyppi ja koko. Hyvä ylälinja. Vapaat ja 
vaivattomat liikkeet. Ihastuttava luonne. Erinomaiset joustavat ranteet.   AVO ERI4 
 
PIPSQUEAK JIMI ROCKSTAR   Isompi uros. Hyvin näyttävä. Vapaat ja vaivattomat liikkeet. Sääret 
voisivat olla paremmat. Hyvä ylälinja ja tasapaino tämän kokoiseksi. Keskivahva luusto.   AVO ERI3 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   Hyvin tasapainoinen. Pitkä kaula. Vapaat ja vaivattomat 
liikkeet. Sievä pää ja ilme. Kaunis jousto ranteissa. Erinomainen koko. Ihastuttava luonne.   AVO ERI2 
VASERT 
 
PIPSQUEAK NAPPISILMÄ   Urosmainen pää ja ilme. Riittävä luusto tämän kokoiselle. Kaunis 
tyyppi. Ei anna itsestään parasta kylmästä ilmasta johtuen. Ihastuttava luonne.   AVO EH 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Kaunis pää ja ilme. Hyvin näyttävä uros. Hyvä ylälinja. Liikkuu 
vapaasti. Hyvä jousto ranteissa. Erinomainen kaulan kiinnitys. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla 
paremmat. Kaunis rotutyyppi.   AVO ERI 
 
POJANRINTEEN TRITON   Hyvin sievä pää ja pitkä kaula. Erinomainen tyyppi. Luustoa voisi olla 
enemmän tämän kokoiseksi. Liikkuu vapaasti. Ihastuttava luonne.   AVO ERI 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Sievä pää ja ilme. Pitkä kaula. Liikkuu vapaasti. Ei esiinny 
täysin edukseen. Keskivahva luusto. Kaunis rotutyyppi.   AVO EH 
 
WILES ALIAS SNAIL   Vahva alaleuka. Suurempi uros. Tasapainoinen kokoisekseen. Riittävä luusto. 
Pitkä kaula. Hyvät ranteet.   AVO EH 
 
ILTRARUSKO   Sievä pää ja ilme. Kaunis tyyppi. Ei liiku hyvin tänään. Riittävä luusto.   KÄY EH1 
 
NIGHTJAR   Kaunis rotutyyppi. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen luusto tämän kokoiseksi. Liikkuu 
vapaasti. Kauniit silmät. Hyvin tasapainoinen.   VAL ERI2 
 
SOFTOUCH A BIT O' BLUE   Erinomaiset liikkeet. Hyvä  ylälinja. Pitkä kaula. Hyvät joustavat 
ranteet. Kaunis tyyppi. Hyvin klassinen uros. Kallo voisi olla jalompi.   VAL ERI 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Vapaat ja vaivattomat liikkeet, erinomainen ylälinja. Takaliikkeet 
voisivat olla paremmat. Hyvät joustavat ranteet ja kaulan kiinnitys. Ihana ilme ja silmät.   VAL ERI1 



PU4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen eturinta ja runko. Kauniit, tasapainoiset lavat. Hyvä 
ylälinja ja liikkeet. Pidempi, vinttikoiratyyppinen pää. Luustoa voisi olla enemmän tämän kokoiseksi.   
VAL ERI4 
 
FORGETMENTO FLYING STAR   Sievä pää ja ilme. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Ylälinja voisi 
olla parempi. Pitkä kaula. Kaunis tyyppi.   VAL ERI 
 
POJANRINTEEN PICASSO   Kauniit silmät. Erinomainen lihaksisto. Suoremmat etu- ja 
takakulmaukset. Tasapainoinen. Ei liiku erityisen hyvin tänään, johtuen pääosin kylmästä säästä.   VAL 
EH 
 
SCHEIK'S CARUSO   Suurempityyppinen uros. Liikkuu  hyvin. Hyvä luusto. Hyvä ylälinja. 
Tasapainoiset lavat. Sääret voisivat olla vahvemmat. Hyvä alaleuka.   VAL ERI 
 
SCHEIK'S COMANDO   Suurempi uros. Liikkuu vapaasti. Hyvä ylälinja. Kaunis runko. Vahva luusto.   
VAL EH 
 
SILENTKAZE ACT OF COURAGE   Erinomaiset sivuliikkeet ja ylälinja. Pitkä kaula. Luustoa voisi 
olla enemmän tämän kokoiseksi. Voisi liikkua paremmin edestä ja takaa. Hyvin kiinnittynyt kaula.   
VAL EH 
 
SOFTOUCH MOHAWK RIVER   Erinomaiset etu- ja takaliikkeet ja sivuliikkeet. Hyvin tasapainoine, 
jolla hyvä ylälinja. Hyvät ranteet. Ihastuttava luonne.   VAL ERI 
 
SOFTOUCH MONTANA SKY   Ihastuttava luonne. Vinttikoiramainen pää. Liikkuu hyvin edestä ja 
takaa. Ei kanna itseään hyvin sivuliikkeissä. Hyvin tasapainoinen. Hyvin kiinnittynyt kaula.   VAL EH 
 
TWYBORN PHILADELPHIA   Pidempi ja isompityyppinen uros. Liikkuu erittäin hyvin takaa. Kallo 
voisi olla jalompi. Hyvä luusto. Hyvä rinnan syvyys.   VAL EH 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Vapaat ja vaivattomat liikkeet. Kaunis whippet-tyyppi. Miellyttävä 
pää ja ilme. Erinomainen koko ja luusto. Sääret voisivat olla lyhyemmät. Tasapainoinen kokonaisuus.   
VAL ERI3 
 
PEPERONE PARAHANDY   Kaunis rotutyyppi ja oikea koko. Liikkuu erittäin hyvin edestä ja takaa ja 
sivulta. Sievä pää ja ilme. Hyvin tasapainoinen.   VET ERI1 PU1 VSP ROP-VETERAANI 
 
WHIPTAILS REASON TO LOVE   Erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, 13 v. Ihastuttava luonne. 
Kaunis alalinja ja rintakehä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Ei liiku kovin hyvin edestä ja takaa 
tänään.   VET EH3 
 
WOODBROOK'S TULLAMORE DEW   Vapaat ja vaivattomat liikkeet, erinomainen ylälinja. 
Keskivahva luusto. Sievä pää ja miellyttävä ilme. Ei näytä ikäiseltään, 10,5 v. Hyvin tasapainoinen 
takaosa.   VET ERI2 
 



ZOOTSUITS NIGHT FLIGHTS   Kaunis rotutyyppi, erinomaiset takaliikkeet. Ihastuttava luonne. 
Tasapainoinen ja kurvikas poika.   VET EH4 
 
NARTUT 
 
AIRESCOT MAY MAZARINE   1 v. Sinibrindle narttu, jolla erinomainen koko ja ihana tyyppi. Hyvä 
pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva, hyvänpituinen kaula. Erinomaiset ääriviivat. Hyvin 
täyttynyt eturinta ikäisekseen. Erittäin hyvä luusto ja tassut. Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. 
Loukkaantumisen takia pitäisi olla yhdensuuntaisempi seistessä ja liikkuessa. Erinomainen turkki. 
Miellyttävä luonne. Tarvitsee hieman aikaa palautuakseen täysin.   JUN EH 
 
GASELLE'S TITLEIST   14 kk. Tumma brindle tummin merkein. Erinomainen koko ja tyyppi. 
Erinomainen yhdistelmä eleganttia voimaa ja kauniita ääriviivoja. Peittää paljon maata seistessään. 
Ihana pää ja ilme. Vahva, erinomaisen pituinen pää. Erinomaisesti täyttynyt eturinta ja rinnan syvyys. 
Erinomainen, kurvikas ylälinja. Täydellinen luuston vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset. Terveet etu- 
ja takaliikkeet. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä luonne. Esiintyy ikäisekseen hyvin kehässä.   JUN ERI3 
 
HOOKOPLAN HAYYA   13 kk. Valko-brindle narttu. Ihana tyyppi ja koko. Valitettavasti erinomaista 
kokonaiskuvaa pilaa hieman liika lihavuus. Joka tapauksessa tasapainoinen yhdistelmä eleganssia ja 
voimaa. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Hyvin vahva, erinomaisen pituinen kaula, joka 
elegantisti kaareutunut. Erinomaiset ääriviivat. Vahva, hyvänpituinen rintakehä. Hyvä luusto. 
Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. Hyvin terveet etu- ja takaliikkeet. Ihana luonne. Erinomaiset 
sivuliikkeet. Toivoisin näkeväni sen paremmassa kunnossa.   JUN ERI 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN HALTIJA   9 kk, valko-brindle narttu, erinomaista tyyppiä ja kokoa. Tällä 
hetkellä näyttää vielä melko nuorelta. Tarvitsee hieman lisää aikaa kehittyäkseen. Tarvitsee hieman 
lisää massaa ja etuliikkeiden tulee vakaantua. Ihana pää ja ilme. Erinomaiset ääriviivat, elegantisti 
kaareutunut kaula. Eturinnan tulee kehittyä hieman lisää ajan myötä. Erinomainen luusto, hyvät 
etukulmaukset. Kyynärpäiden tulisi olla paremmin rungon myötäiset. Peittää paljon maata seistessä 
erinomaisten takakulmaukset ansiosta. Erinomaiset sivuliikkeet.   JUN ERI 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   9 kk, valko-brindle narttu, ihanaa tyyppiä ja kokoa. Hyvin 
elegantisti rakentunut, mutta tarvitsee hieman lisää aikaa kehittääkseen lisää massaa ja jotta etuliikkeet 
vakaantuisivat. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Hyväasentoiset korvat. Hyvä, 
kaareva erinomaisen pituinen kaula. Tarvitsee hieman lisää eturintaa ja rinnan syvyyttä. Melko suorat 
etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin hyvä luusto. Vapaat sivuliikkeet, mutta tarvitsee 
pidemmät askeleet. Erinomainen luonne.   JUN EH 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   13 kk, valko-soopeli narttu. Erinomainen yhdistelmä massaa ja 
eleganssia. Ihana pää ja ilme. Vahva, hyvänpituinen kaula, hyvin elegantisti kaareutunut. Erinomainen 
etuosa ikäisekseen. Hyvä luusto. Hyvä ylälinja, jossa vahva rintakehä. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Etuliikkeiden tulee parantua iän myötä. Erittäin hyvät sivuliikkeet, joissa vahva draivi. 
Miellyttävä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   JUN ERI 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   1 v. valko-brindle narttu, erinomaista tyyppiä ja kokoa. Tasapainoinen 
yhdistelmä voimaa ja ääriviivojen eleganssia. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat ja oikea purenta. 
Täydelliset korvat. Erinomainen eturinta ja rungon syvyys ikäisekseen. Erinomainen ylälinja, pitkä ja 



vahva rintakehä. Esitetään hyvässä lihaskunnossa. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää paljon 
maata seistessä. Erinomaiset matalat kintereet. Tyypilliset sivuliikkeet. Ihana luonne. Täydellisesti 
esitetty.   JUN ERI4 
 
WHIPTAILS PAINTED PEARL   1 v. hyvin feminiininen narttu. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. 
Erinomaisen tasapainoinen yhdistelmä voimaa ja eleganssia ja ääriviivojen kauneutta. Peittää paljon 
maata seistessä. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat ja oikea purenta. Miellyttävä kaulalinja ja runko. 
Erinomainen luusto ja tassut. Vahva, täydellisen pituinen rintakehä. Rinnansyvyys kehittyy iän myötä. 
Hyväasentoiset lavat. OK etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Ihanat sivuliikkeet ikäisekseen. 
Erinomainen luonne. Täydellisesti esiintyvä.   JUN ERI1 VASERT 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   1 v. valko-punainen narttu. Hyvin elegantisti rakentunut. Hyvä 
massa ikäisekseen. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Erinomaiset korvat. Vahva, 
erinomaisen pituinen kaula. Ihana ylälinja. Vahva rintakehä. Peittää riittävästi maata seistessä. Hyvin 
tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Erinomainen luusto ja massa. Vahva takaosa. Esitetään hyvässä 
lihaskunnossa. Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty. Vielä nuorelta näyttävä narttu, 
ihanalaatuinen ja täydellisesti esiintyvä.   JUN ERI2 
 
BELLTOWN DARK ANGEL   1,5 v. tumma-brindle narttu. Elegantisti rakentunut, mutta tarvitsee 
kehittää lisää massaa ajan myötä. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Hyvä purenta. Erittäin hyvät 
korvat. Vahva, hyvän pituinen kaula. Miellyttävä ylälinja, vahva ja pitkä rintakehä, mutta eturintaa 
puuttuu. Etuosa pitäisi olla vahvempi seistessä ja liikkuessa. Kyynärpäät pitäisi olla enemmän rungon 
alla. Hyväksyttävä rinnan syvyys. Erinomaiset takakulmaukset. Melko löysät etuliikkeet. Etuliikkeet 
pitäisi olla pidemmät, mutta vahvat draivi ja sivuliikkeet. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.   NUO 
EH 
 
BELLTOWN DECEMBER DAY   18 kk, brindle valkoisin merkein. Ihana tyyppi, hyväksyttävä koko. 
Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Erinomainen kaula. Erittäin hyvät ääriviivat, vahva 
täydellisen pituinen rintakehä. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvä eturinta ja rinnansyvyys 
ikäisekseen. Peittää riittävästi maata. Melko terveet etu- ja takaliikkeet. Erinomaiset sivuliikkeet. 
Erinomainen luonne. Nuori, laadukas narttu.   NUO ERI 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   18 kk, sini-brindle valkoisin merkein. Erinomainen tyyppi ja koko. 
Todella tasapainoinen. Ihana yhdistelmä lihasvoimaa ja vahvuutta yhdistettynä eleganssiin ja kauniisiin 
ääriviivoihin. Ihana pää ja ilme, vahvat leuat ja purenta. Elegantisti kaareutunut kaula, jossa 
erinomainen pituus. Täydellinen eturinta ja rinnan syvyys ikäisekseen. Erinomainen ylälinja. Erittäin 
hyvät etu- ja takakulmaukset. Vahva, täydellisen pituinen rintakehä ja paljon takakulmauksia. Peittää 
paljon maata seistessä. Ihanat liikkeet. Täydellinen luonne.   NUO ERI3 
 
BONNYWAPIT CHEYNNE   18 kk, valko-fawn. Vahva, hyvän kokoinen narttu. Elegantit ääriviivat. 
Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva, hyvänpituinen kaula, elegantisti kaareutunut. 
Erittäin hyvä eturinta. Hyvä rinnan syvyys. Erittäin hyvä tasapaino. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Hyvä luusto. Miellyttävät sivuliikkeet. Terveet etu- ja takaliikkeet. Esitetään 
erinomaisessa lihaskunnossa. Melko massava laatunarttu, jolla hyvä luonne.   NUO ERI 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   18 kk, brindle narttu, jolla erinomainen kokonaisvaikutelma. Hyvä 
luusto. Hyvä yhdistelmä voimaa ja eleganssia. Terverakenteinen. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat. 



Oikea purenta. Elegantisti kaareutunut kaula, jossa hyvä pituus. Hyvä ylälinja. Vahva, hyvänpituinen 
rintakehä. Erittäin hyvä eturinta. Erinomainen rinnansyvyys ikäisekseen. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Vapaat, tasapainoiset liikkeet. Terve, laatunarttu. Vaivattomasti esiintyvä.   NUO ERI 
 
BONNYWAPIT CLARISSA   1 v. 8 kk. Brindle narttu. Erinomainen koko ja tyyppi. Tasapainoinen 
yhdistelmä voimaa, eleganssia, ääriviivoja. Miellyttävä pää ja ilme. Vahva, riittävän pitkä kaula. 
Erittäin hyvä ylälinja. Vahva, hyvänpituinen rintakehä, mutta voisi olla kaarevampi. Hyväksyttävä 
eturinta ja rinnan syvyys ikäisekseen. Toivoisin enemmän etu- ja takakulmauksia, mutta 
kokonaisuutena tasapainoinen. Hyvä luonne. Erinomaiset ja vaivattomat sivuliikkeet. 
Terverakenteinen, laatunarttu.  NUO ERI 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   22 kk, valko-brindle narttu. Ihana tyyppi ja koko. Verraton tasapainoinen 
yhdistelmä lihasvoimaa ja vahvuutta. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Hyväasentoiset 
korvat. Vahva kaula, erinomainen pituus. Hyvin elegantti kaari. Melko hyvin täyttynyt eturinta 
ikäisekseen. Täydellinen rinnansyvyys. Vahva, erinomaisen pituinen rintakehä. Vahva luusto. 
Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. Hyvä luonne. Täydelliset liikkeet 
ikäisekseen. Terveet etu- ja takaliikkeet. Korkealuokkainen narttu, jolla paljon ansioita. Vaivattomasti 
esiintyvä.   NUO ERI1 PN3 SERT 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   23 kk, valko-brindle narttu. Ihana tyyppi. Miellyttävä yhdistelmä 
voimaa ja eleganssia. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Erittäin hyväasentoiset korvat. 
Vahva, erinomaisen pituinen kaula. Korkealuokkaisesti kaareutunut. Erinomainen ylälinja. Vahva 
rintakehä. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys. Erinomainen luusto. Ihanat etu- ja takakulmaukset. 
Erinomaiset sivuliikkeet. Paljon draivia. Mutta etuliikkeet voisivat olla vakaammat edestä ja takaa. 
Hyvä luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.   NUO ERI2 
 
MISTYQ BALLADE   1,5 v. brindle narttu. Ihana tyyppi, mutta koko voisi olla parempi. Miellyttävä 
pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Erinomainen, vahva, hyvänpituinen kaula. Hyvä eturinta. 
Erinomainen rinnansyvyys. Erittäin hyvä ylälinja. (Riittävän) vahva rintakehä, erinomainen pituus. 
Erinomainen luusto ja massa. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää riittävästi maata seistessä. 
Erittäin hyvät matalat kintereet. Erinomainen luonne. Erinomaiset liikkeet ja ihana rakenne. Laadukas 
narttu kokoisekseen.   NUO ERI 
 
MISTYQ BLISS'N KISS   1,5 v. valko-sini-brindle narttu. Miellyttävä tyyppi. Valitettavasti ei 
täydellinen kooltaan. Miellyttävä yhdistelmä massaa ja eleganssia. Hyvä pää ja ilme. Hyvät leuat. 
Oikea purenta. Vahva pää. Hyvä pituus. Tarvitsee hieman lisää eturintaa. Hyväksyttävä rinnansyvyys, 
mutta toivoisin pidemmän alalinjan. Hyväksyttävät etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Hyvä 
luonne. Hyvät sivuliikkeet, mutta etu- ja takaliikkeet voisivat olla paljon vakaammat. Laadukas narttu. 
Vaivattomasti esiintyvä.   NUO EH 
 
MIYESSA ADELINDA   18 kk, sini-brindle narttu. Ihana tyyppi ja koko. Näyttää nuoremmalta kuin 
mitä on. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvin narttumainen. Vahvat leuat. Oikea purenta. Hyvä kaulan 
pituus. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyväksyttävä rinnan syvyys. Erinomainen laatu. Erittäin hyvät 
ääriviivat. Vahva, täydellisen pituinen rintakehä. Hyvin tasapainoiset kulmaukset. Peittää riittävästi 
maata seistessä. Todella tasapainoiset sivuliikkeet, joissa hyvä draivi. Etu- ja takaliikkeet tulevat vielä 
paremmiksi iän myötä. Ihana luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   NUO ERI4 
 



MIYESSA AMORINA   18 kk, puna-brindle narttu. Elegantti luusto. Riittävä massa. Tarvitsee hieman 
lisää aikaa kehittyäkseen. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva kaula. Hyvä 
pituus. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä rintakehän pituus ikäisekseen. Miellyttävä ylälinja. 
Hyvä luusto ja tassut. Hyväksyttävät etukulmaukset. Erittäin hyvät takakulmaukset. Mutta takaosan 
pitäisi tulla vakaammaksi seistessä että liikkuessa. Erinomaiset sivuliikkeet, joissa paljon draivia. 
Toivoisin näkeväni sen paremmassa lihaskunnossa. Miellyttävä luonne, mutta tarvitsee lisää 
kehäharjoitusta pöydällä.   NUO ERI 
 
OF STREAMLINE FOXY LADY   1,5 v. musta narttu. Vahvarakenteinen, urheilullinen tyyppi. 
Eleganssia pitäisi olla hieman enemmän minun makuuni ja kaarevampi ? Hyvä pää ja ilme. Alaleuka 
pitäisi olla vahvempi, mutta oikea purenta. Hyväksyttävä eturinta. Hyväksyttävä rinnan syvyys. Vahva 
selkä. Vahva luusto. Hyvät tassut. Kyynärpäät pitäisi olla paremmin rungon alla seistessä ja liikkuessa. 
Hyvät vapaat liikkeet. OK etu- ja takaliikkeet. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Kokonaisuutena 
tasapainoinen, laadukas, massava narttu.   NUO EH 
 
PLAY A WHILE IITTALA   16 kk, soopeli-brindle narttu. Hyvä yhdistelmä lihasvoimaa ja kauniita 
ääriviivoja. Mutta valitettavasti ei esitetä tänään moitteettomassa näyttelykunnossa. Ihana pää ja ilme. 
Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva, elegantisti kaareutunut kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä eturinta ja 
rinnan syvyys. Erinomainen luusto. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Erittäin hyvät sivuliikkeet, 
joissa vapaat askeleet ja hyvä draivi. Etu- ja takaliikkeet eivät kovin hyvät tänään. Hyvä luonne.   NUO 
EH 
 
SILENTKAZZE DANCING DELIGHT   1,5 v. brindle narttu, ihanaa tyyppiä ja kokoa. Hyvä tasapaino 
ja vahvuus, ja elegantit ääriviivat. Peittää paljon maata seistessä. Vahvat leuat, oikea purenta. OK 
korvat. Vahvat raajat. Erinomainen eturinta ja hyvä rinnan syvyys. Erinomainen luusto. Vahva ja pitkä 
rintakehä. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset, mutta takaosa pitäisi olla hieman vakaampi 
seistessä ja liikkeessä. Erinomaiset sivuliikkeet. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   NUO ERI 
 
SILENTKAZE DEPTH OF MYLOVE   18 kk, brindle narttu. Ihana tyyppi ja koko. Elegantisti 
rakentunut. Voisi olla hieman kovemmassa kunnossa. Hyvin tyypillinen pää ja ilme. Vahvat leuat ja 
oikea purenta. Vahva kaula. Hyvä pituus. Fantastisesti kehittynyt eturinta ikäisekseen. Hyväksyttävä 
rinnan syvyys. Ihana luusto. Erinomainen ylälinja. Vahva ja pitkä rintakehä, erinomaiset 
takakulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. Miellyttävä luonne. Erinomaiset sivuliikkeet, vapaat 
askeleet. Edestä ja takaa tulee liikkeiden vakaantua.   NUO ERI 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   16 kk, soopeli-narttu. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihana yhdistelmä 
voimaa ja eleganssia. Hyvin terverakenteinen seistessä ja liikkuessa. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat, 
oikea purenta. Vahva, hyvänpituinen kaula. Eturinta ja rinnansyvyys kehittyvät iän myötä. Oikea 
ylälinja ja vahva, hyvänpituinen rintakehä. Erinomainen luusto. Hyvät etukulmaukset, mutta 
kyynärpäät voisivat olla paremmin rungon alla. Erinomaiset takakulmaukset. Miellyttävä luonne. 
Erinomaiset sivuliikkeet ikäisekseen. Tarvitsee lisää aikaa.   NUO ERI 
 
TARUMETSÄN PÄHKINÄNSÄRKIJÄ   Lähes 2 v. musta narttu. Hyvä koko ja tyyppi. Erinomainen 
yhdistelmä eleganttia voimaa ja kauniita ääriviivoja. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea 
purenta. Hyväasentoiset korvat. Vahva, hyvän pituinen kaula. Riittävä eturinta ja melko hyvä eturinta. 
Vahva luusto. Hyvät tassut. Vahva selkä. Oikea ylälinja. Vahva rintakehä, joka on hyväksyttävän 
pituinen. Miellyttävä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Hyvin vapaat ja vaivattomat sivuliikkeet.   NUO 



ERI 
 
VI'WAUN UUSA   15 kk. brindle narttu. Hyvin elegantti. Hyvä rungon vahvuus. Narttu antaa 
nuoremman vaikutelman kuin mitä se on. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Tyypilliset 
korvat. Vahva, hyvän pituinen kaula. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys ikäisekseen. Erinomainen ylälinja. 
Hyvä luuston laatu. Hyvät tassut. Miellyttävä luonne. Hyvin tasapainoiset kulmaukset. Peittää 
riittävästi maata seistessä. Vapaat liikkeet ja erinomaiset sivuliikkeet. Paranee iän ja kehäharjoittelun 
myötä, jotta tuo esiin kaikki parhaat puolensa.   NUO ERI 
 
BELLTOWN BLACKBALLET   5 v. tumma-brindle-valkoinen narttu, ihanaa tyyppiä. Yhdistää 
massan ja eleganssin ja peittää paljon maata seistessä. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat ja oikea purenta. 
Hyvin sulavat ääriviivat ja elegantisti kaartuva kaula. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys. 
Erinomainen luusto ja hyvät tassut. Olisi vielä parempi jos esitettäisiin hieman kovemmassa kunnossa. 
Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Erinomaiset sivuliikkeet. Takaosa voisi ehkä olla hieman 
vakaampi seistessä ja liikkuessa. Korkealuokkainen narttu.   AVO ERI 
 
BESTIES JÄÄTELÖKESÄ   2,5 v. fawn narttu. Hyvä massa. Hyvä yhdistelmä elegantteja ääriviivoja. 
Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva, hyvän pituinen kaula. Hyvin tasapainoiset 
etu- ja takakulmaukset. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys. Peittää riittävästi maata seistessä. 
Erinomainen luusto ja tassut. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet, mutta takaliikkeet voisivat olla hieman 
vakaammat edestä ja takaa. Hyvä luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä.   AVO ERI 
 
BONNYWAPIT ALOTTATTITUDE   2 v., puna-soopeli narttu, jolla klassiset ääriviivat. Miellyttävä 
pää, narttumainen ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Hyvä yhdistelmä massaa ja eleganssia. Sulavat 
ääriviivat. Erinomainen eturinta. Hyvä rinnan syvyys. Vahva,  hyvänpituinen rintakehä. Tasapainoiset 
kulmaukset. Peittää riittävästi maata seistessä. Erittäin hyvä luusto ja tassut. Vahva takaosa voisi olla 
hieman vakaampi seistessä ja liikkuessa. Erinomaiset ja tyypilliset sivuliikkeet. Hyvä luonne ja esiintyy 
vaivattomasti. Hyvä terve rakenne.   AVO ERI 
 
C'MERE FAIRY PRINCESS   4 v., valko-punasoopeli narttu. Ihana tyyppi ja koko. Erinomainen 
yhdistelmä massaa ja eleganssia ja kauniita ääriviivoja. Peittää paljon maata seistessä vahvan ja pitkän 
rintakehän ja erinomaisesti kulmautuneiden vahvojen takaraajojensa ansiosta. Ihana narttumainen pää 
ja ilme. Vahvat leuat ja oikea purenta. Vahva kaula, jossa erinomainen pituus. Täydellisen elegantisti 
kaareutunut. Juuri riittävä eturinta. Erinomainen rinnan syvyys. Kyynärpäät voisivat olla hieman 
paremmin rungon alle asettuneet seistessä ja liikkuessa. Erinomainen luusto ja hyvät tassut. 
Erinomaiset sivuliikkeet ja hyvä luonne.   AVO ERI 
 
C'MERE HATTARA   3,5 v. Valko-soopeli narttu, jolla voimakas kokonaisvaikutelma. Hyvä 
yhdistelmä eleganssia ja kauneutta. Miellyttävä pää ja ilme. Alaleuka voisi olla hieman vahvempi. 
Oikea purenta. Ihanat ääriviivat. Vahva, hyvänpituinen kaula. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys. 
Hyvä luuston laatu. Esitetään erinomaisessa lihaskunnossa. Hyväksyttävät etukulmaukset. Erittäin 
hyvät takakulmaukset. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet, takaliikkeet voisivat olla vakaammat edestä ja 
takaa. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   AVO ERI 
 
DELLANDROS AFRODITE ELIZABETH   2 v. valko-fawn narttu, jolla hyvin elegantit ääriviivat. 
Antaa melko nuoren vaikutelman. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, hyvä purenta. Elegantisti 
kaareutunut, hyvänpituinen kaula. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvä rintakehän pituus ja erinomaiset 



takakulmaukset. Pitäisi kehittää hieman lisää massaa iän myötä. Erinomainen luuston laatu. Hyvin 
tyypilliset sivuliikkeet. Hyvä luonne. Erittäin hyvin esitetty kehässä.   AVO ERI 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   2 v. valko-fawn narttu. Hyvä yhdistelmä massaa ja eleganssia. 
Näyttää vielä hieman nuorukaiselta. Tarvitsee hieman aikaa kehittyäkseen. Miellyttävä pää ja ilme. 
Vahvat leuat ja oikea purenta. Erinomainen kaula ja vahva selkä, hyvä rintakehän pituus. Hyvä eturinta. 
Hyvä rinnan syvyys, kehittyy tulevaisuudessa. Hyväksyttävät etukulmaukset. Erinomaiset ja vahvat 
takakulmaukset. Hyvä luuston laatu. Miellyttävät ja vapaat sivuliikkeet. Hyvä luonne. Vaivattomasti 
esiintyvä.   AVO ERI 
 
HAMRYA'S HAPPY TO BE AT SOPISCO   4 v. valko-brindle narttu, jolla hyvä massa yhdistyy 
elegantteihin ääriviivoihin. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula jatkuu 
täydellisesti ylälinjaan ja lapoihin. Vahva, hyvänpituinen rintakehä. Riittävä eturinta ja rinnan syvyys. 
Erinomainen luuston laatu. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet. Hyvin tasapainoiset etu- ja takaliikkeet. 
Takaosa voisi olla hieman vakaampi liikkuessa. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä laatunarttu. Olisi 
vielä parempi jos se esitettäisiin kovemmassa kunnossa.   AVO ERI 
 
JAGODAS GINGEMBRE   2 v. sini-fawn laatunarttu. Esitetään hyvässä lihaskunnossa. Täydellinen 
yhdistelmä massaa ja eleganssia. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Hyvin sulavat 
ääriviivat. Hyvä eturinta ja hyvä rinnan syvyys. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää 
paljon maata seistessä. Voimakas, hyvänpituinen rintakehä. Erinomainen luusto ja tassut. Hyvin 
tyypilliset ja vaivattomat sivuliikkeet. Hyvin terverakenteinen laatunarttu. Hyvä luonne. Esitetään 
täydellisessä kunnossa.   AVO ERI3 
 
KIIKURIN LEMMENJUOMA   3 v. valko-fawn narttu, jolla hyvä massa. Hyvä yhdistelmä eleganssia 
ja ääriviivoja. Ihana pää ja narttumainen ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva kaula. Erinomainen 
pituus. Erinomainen eturinta. Hyvä rinnan syvyys. Kyynärpäät voisivat olla paremmin rungon alla 
seistessä. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Tyypilliset sivuliikkeet, mutta voisivat olla paremmat 
edestä ja takaa. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä kehässä.   AVO ERI 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Lähes 3 v. brindle-narttu. Erinomainen tyyppi ja klassinen laatu. Massa 
ja eleganssi yhdistyvät. Erinomainen luusto. Peittää riittävästi maata seistessä. Voimakas, erinomaisen 
pituinen rintakehä ja erinomaiset kulmaukset ja voimakas takaosa. Ihana pää ja ilme. Valpas ilme. 
Vahva, erinomaisen pituinen kaula. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvät etukulmaukset. Kyynärpäät 
voisivat olla hieman enemmän rungon alla seistessä. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet. Etu- ja takaliikkeet 
voisivat olla hieman vakaammat. Miellyttävä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   AVO ERI 
 
MISTYQ AAMUYÖN KUU   4 v. elegantisti rakentunut sini-fawn. Miellyttävä tyyppi ja ilme. 
Toivoisin hieman enemmän massaa. Miellyttävä pää ja ilme. Hyväksyttävät korvat. Elegantisti 
kaareutunut kaula ja ? Erinomainen ylälinja, vahva, hyvänpituinen rintakehä. Toivoisin enemmän 
eturintaa ja rinnansyvyyttä. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset, mutta etu- ja takaliikkeiden tulisi olla 
vakaammat. Miellyttävä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   AVO ERI 
 
MISTYQ AURINKOSADE   4 v. sini-brindle. Esitetään hyvässä lihaskunnossa. Massa ja eleganssi 
yhdistyy. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Hyvin sulavat ääriviivat, vahva ja pitkä 
rintakehä, peittää paljon maata seistessä erinomaisesti kulmautuneella takaosallaan. Erinomainen 
luuston laatu. Erinomaisesti kehittynyt eturinta. Hyvä luusto ja tassut. Tyypilliset sivuliikkeet, mutta 



takaosan pitäisi olla vakaampi seistessä ja liikkuessa. Hyvä luonne. Hyvä terve rakenne.   AVO ERI 
 
NIGHTVISION ARIETTA PIAFFE   7 v. sini-brindle narttu. Esitetään täydellisessä kunnossa 
ikäisekseen. Erittäin hyvä yhdistelmä massaa ja eleganssia. Voitaisiin esittää hieman kovemmassa 
kunnossa. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat. Melko suuret korvat, mutta oikea-asentoiset. Vahva, 
hyvänpituinen kaula. Erinomaisesti kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys. Erinomainen luuston laatu ja 
hyvät tassut. Hyvin tasapainoiset kulmaukset ja sivuliikkeet, mutta takaliikkeet voisivat olla 
vakaammat. Miellyttävä luonne. Erinomainen ikäisekseen.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK HYMYHUULI   5,5 v. valko-soopeli narttu, jolla erinomainen kokonaisvaikutelma. 
Erittäin hyvä yhdistelmä massaa ja eleganssia ja kauniita ääriviivoja. Tyypillinen pää ja ilme. Vahvat 
leuat ja oikea purenta. Erinomainen vahva kaula, joka jatkuu moitteettomasti lapoihin. Hyvä eturinta. 
Erinomainen rinnan syvyys. Erinomainen ylälinja, vahva ja pitkä rintakehä. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Hyvin tasapainoiset sivuliikkeet, melko puhtaat edestä ja takaa. Hyvä luonne. Hyvin 
vaivattomasti esiintyvä. Hyvä tasapaino ja terve rakenne.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK KANELIKORPPU   3 v., soopeli narttu, ihanaa tyyppiä ja kokoa. Täydellinen 
yhdistelmä massaa ja eleganssia ja ääriviivoja. Hyvä pää ja ilme, vahvat leuat ja oikea purenta. Hyvin 
narttumainen, tasapainoinen ja terve yleisvaikutelma. Vahva, hyvänpituinen kaula. Hyvin kehittynyt 
eturinta ja rinnan syvyys. Erinomainen luusto. Peittää paljon maata seistessä. Hyvin tasapainoiset 
kulmaukset. Erinomainen luuston laatu. Erittäin tyypilliset sivuliikkeet, joissa paljon draivia. Etu- ja 
takaliikkeet voisivat olla hieman vakaammat. Hyvä luonne. Laadukas, hyvin terverakenteinen narttu.   
AVO ERI4 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   3 v., soopeli narttu, jolla vahva yleisvaikutelma ja hyvä 
yhdistelmä elegansseja ääriviivoja. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Hyvät korvat, 
OK kannetut. Vahva kaula, hyvä pituus. Oikea ylälinja. vahva rintakehä. Toivoisin näkeväni sen 
paremmassa kunnossa. Hyvä eturinta. Hyvät etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Peittää 
riittävästi maata seistessä. Kyynärpäät voisivat olla hieman paremmat, enemmän rungon alla seistessä 
ja liikkuessa. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet. Hyvä luonne, vaivattomasti esiintyvä.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   2 v., valko-soopeli, vahva narttu, jossa eleganssi ja massa 
yhdistyy. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula, erinomainen pituus. Hyvin 
elegantti kaari. Erinomainen eturinta. Hyvä rinnan syvyys, jossa paljon tilavuutta. Oikea ylälinja, vahva 
ja pitkä rintakehä. Peittää paljon maata seistessä erinomaisesti kulmautuneilla takaraajoillaan. Erittäin 
hyvä luusto. Voisi liikkua hieman vakaammin edestä ja takaa. Hyvin vapaat ja hyvin tyypilliset 
sivuliikkeet. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   AVO ERI2 SERT 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   2 v., valko-brindle narttu, ihanaa kokoa ja tyyppiä. Massa ja ääriviivojen 
eleganssi yhdistyvät. Narttumainen, ilme, ihana pää. Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva kaula. 
erinomainen pituus. Erinomainen ylälinja, vahva moitteettoman pituinen rintakehä. Erinomainen 
rungon massa. Hyvä eturinta. Erittäin tasapainoiset kulmaukset. Hyvät, matalat kintereet. Esitetään 
hyvässä lihaskunnossa. Erinomaiset sivuliikkeet, vaivattomat askeleet, edestä ja takaa voisivat olla 
hieman vakaammat. Hyvä luonne. Erinomainen terve rakenne.   AVO ERI 
 
POJANRINTEEN ISABELLA   2 v., fawn narttu erinomaista tyyppiä ja kokoa. Erinomainen 
yhdistelmä massaa ja elegantteja ääriviivoja. Tyypillinen pää ja ilme. Vahva pitkä kaula. Hyväksyttävä 



eturinta ja rinnan syvyys. Peittää riittävästi maata seistessä. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Kyynärpäät voisivat olla hieman paremmin rungon alla. Hyvä luusto ja tassut. Hyvät ja vapaat, sujuvat 
sivuliikkeet. Hieman ahtaat etu- ja takaliikkeet. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Kokonaisuutena 
erittäin hyvä tasapaino.   AVO ERI 
 
RAZAMANAZ GUARDIAN ANGEL   2,5 v., valko-brindle narttu hyväksyttävää kokoa. Erinomainen 
tyyppi. Tyypillinen pää ja ilme ja leuat, oikea purenta. Vahva pää ja hyvä pituus. Ylälinja kärsii hieman 
kylmästä ilmasta. Juuri riittävästi eturintaa ja rinnan syvyyttä. Erittäin tasapainoinen rintakehä. 
Erinomainen luusto ja hyvät tassut. Vapaat liikkeet ja tyypilliset sivuliikkeet. Edestä ja takaa melko 
terveet. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Ei niin pieni kooltaan, mutta hyvin tasapainoinen narttu.   
AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SACHIKO   2 v., puna-brindle narttu, elegantti kokonaisvaikutelma. Erinomainen 
koko ja tyyppi, mutta tarvitsee hieman lisää massaa. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea 
purenta. Hyvät ääriviivat, vahva, hyvänpituinen rintakehä. Juuri riittävästi eturintaa ja rinnan syvyyttä. 
Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Riittävästi luustoa tämän tyyppiselle. Hyvin vapaat liikkeet ja 
hyvin tyypilliset sivuliikkeet. Hyvä luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Äärimmäisen tyypillinen ja 
narttumainen ilme.   AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   2,5 v., valko-brindle narttu. Elegantisti rakentunut, mutta silti hyvä 
yhdistelmä massaa, tällä hetkellä melko nuoren oloinen ilme. Tyypillinen pää, narttumainen ilme. 
Vahvat leuat, oikea purenta. Hyvin miellyttävät, narttumaiset ääriviivat. Hyvä rintakehän pituus. 
Erittäin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvin vapaat liikkeet ja tyypilliset sivuliikkeet. Hyvä 
luonne. Etu- ja takaliikkeet eivät täysin puhtaat johtuen takaraajan loukkaantumisesta. Erinomaisen 
koon ja tyypin vuoksi. Erinomainen tasapaino.   AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SHACHAR   2,5 v., valko-punainen narttu, hyväksyttävää kokoa. Hyvä yhdistelmä 
massaa ja eleganssia, mutta tarvitsee lisää kehäharjoitusta, jotta näyttäisi parhaat puolensa. Hyvä pää ja 
ilme. Alaleuka voisi olla hieman vahvempi. Oikea purenta. Hyvin tyypilliset ääriviivat. Vahva ylälinja, 
voimakas, hyvänpituinen rintakehä. Erittäin tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Riittävä eturinta ja 
rinnan syvyys. Hyvät sivuliikkeet, jotka olisivat vielä paremmat harjoituksen myötä. Hyvä luonne. 
Hyvin tasapainoinen tyyppi.  AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   2,5 v., tumma brindle, täydellistä tyyppiä ja hyvä koko. 
Erinomainen yhdistelmä massaa ja ääriviivojen eleganssia. Tyypillinen pää ja ilme. Vahvat leuat ja 
oikea purenta. Vahva kaula. Erinomainen pituus. Vahva ylälinja, hyvänpituinen lanne. Erittäin 
tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvä eturinta ja erinomainen rinnan syvyys. Peittää paljon maata 
seistessä. Esitetään hyvässä lihaskunnossa. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet, joissa vaivattomat askeleet ja 
hyvä draivi. Hyvä luonne. Hienosti esiintyvä.   AVO ERI1 PN4 SERT 
 
SAGRAMOUR SHAYNA   2,5 v., hyvin elegantti valko-brindle narttu. Massaa puuttuu hieman tällä 
hetkellä, antaa paljon nuoremman vaikutelman kuin mitä se todellisuudessa on. Narttumainen pää. 
Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva, hyvänpituinen kaula. Tarvitsee enemmän eturintaa ja rinnan 
syvyyttä. Oikea ylälinja seistessä, mutta menettää ylälinjansa liikkuessa. Hyväksyttävät etu- ja 
takakulmaukset. Hyvä lanneosan pituus. Vapaat liikkeet, vaivattomat sivulta, mutta draivia pitäisi olla 
enemmän. Takaraajat voisivat olla vakaammat seistessä ja liikkuessa. Hyvä luonne, mutta tarvitsee 
lisää kehäharjoitusta ja hieman enemmän massaa.   AVO EH 



 
SCHEIK'S DANCING QUEEN   Lähes 4 v., valko-sini-fawn narttu. Valitettavasti ylikorkea ja paljon 
massaa. Toivoisin enemmän kurveja ja eleganssia. Tyypillinen pää, vahvat leuat ja oikea purenta. 
Vahva, hyvän pituinen kaula. Hyvä eturinta ja erittäin hyvä rinnan syvyys. Oikea ylälinja, vahva 
hyvänpituinen lanne. Erinomainen luusto ja tassut. Tyypilliset sivuliikkeet, vapaat askeleet, mutta 
hieman liian kevyet edestä ja takaa. Miellyttävä luonne. Narttumaisesta ilmeestä ja rakenteellisista 
ansioista johtuen kuitenkin laadukas narttu.   AVO EH 
 
SILENTKAZE BEYOND THE STARS   3 v. 9 kk, puna-brindle narttu, jolla erinomainen yhdistelmä 
massaa ja eleganssia. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva, oikeanpituinen 
kaula. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Oikea ylälinja, jossa vahva, hyväksyttävän pituinen lanne. 
Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää riittävästi maata seistessä. Miellyttävä sivuliikkeet, jotka 
voisivat olla paremmat harjoittelulla. Melko hyvät etu- ja takaliikkeet. Hyvä luonne. Hyvä tasapaino, 
hyvä terve rakenne.   AVO ERI 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   2 v., sini-brindle narttu, erinomaista tyyppiä ja kokoa. 
Narttumainen ilme. Ihana pää ja ilme. Alaleuka voisi olla hieman vahvempi. Oikea purenta. 
Erinomaiset ääriviivat. Erittäin hyvä ylälinja. Pitkä ja vahva rintakehä. Hyväksyttävä eturinta 
ikäisekseen. Hyvä rinnan syvyys. Erittäin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Erinomainen luusto ja 
tassut. Vahvat takaraajat, jotka pitäisi olla vakaammat seistessä ja liikkuessa. Tyypilliset sivuliikkeet. 
Hyvä luonne. Seistessä erinomainen vaikutelma, liikkeisiin tarvitsee lisää harjoitusta.   AVO ERI 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   2,5 v., sini-brindle narttu, erinomaista tyyppiä ja hyväksyttävää 
kokoa, mutta etu- ja takaliikkeiden pitäisi olla vakaammat. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea 
purenta. Ei aina 100 % oikein kannetut korvat. Hyvin miellyttävät ääriviivat, erinomainen eturinta ja 
rinnan syvyys. Pitkä ja vahva lanne. ? peittää paljon maata seistessä. Hyväksyttävät etukulmaukset. 
Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin hyvät matalat kintereet. Tyypilliset sivuliikkeet. Hyvä luonne. 
Hyvin vaivattomasti esiintyvä.   AVO ERI 
 
TÄYSIKUUN WAPPUIHASTUS   2 v., valko-sini-fawn narttu, hyvin narttumaista tyyppiä. Hyvä 
yhdistelmä massaa ja eleganssia. Erittäin hyvä pää ja ilme. Vahva kaula, hyvä pituus. Hyvä eturinta. 
Hyväksyttävä rinnan syvyys. Melko oikea rungon pituus. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Hyvät ja vaivattomat sivuliikkeet, jotka olisivat vielä paremmat enemmällä harjoittelulla. Hyvä luonne. 
Kokonaisuutena hyvin miellyttävä, tasapainoinen, elegantti narttu, joka tarvitsee hieman aikaa 
kehittyäkseen valmiiksi.   AVO ERI 
 
WILES AMAGICIANSHAT   2 v., valko-punainen narttu, erinomaista tyyppiä. Hyvä yhdistelmä 
massaa ja eleganssia. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva, erinomaisen pituinen 
kaula, hyvin elegantisti kaareutunut. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Erinomainen rungon pituus. Hyvin 
tasapainoiset kulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. Erinomaiset sivuliikkeet, jotka voisivat olla 
hieman vakaammat takaa. Hyvä luonne. Täydellisesti esitetty. Laadukas narttu, joka esiintyy hienosti.   
AVO ERI 
 
WILES AMORSBESTFRIEND   2 v., valko-punainen, vankasti rakentunut narttu, jolla hyvä 
yhdistelmä massaa ja ääriviivojen eleganssia. Hyvä pää ja ilme. Hyvin sulavat ääriviivat. Hyvä rungon 
pituus ikäisekseen. Riittävästi eturintaa ja rinnan syvyyttä. Hyväksyttävät etukulmaukset. Kyynärpäät 
voisivat olla paremmin rungon alla. Hyvin tasapainoiset kulmaukset ja takaosa. Hyvät ja tyypilliset 



sivuliikkeet, mutta voisivat olla hieman vakaammat takaa. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. 
Terverakenteinen narttu.   AVO ERI 
 
WILES ANNIESBUNNYSHOW   2 v., valko-soopeli narttu, erinomaista tyyppiä ja kokoa. Ihana 
yhdistelmä massaa ja eleganssia. Hyvin miellyttävä pää, jossa narttumainen ilme. Vahvat leuat. Vahva, 
hyvän pituinen kaula, hyvin elegantisti kaareutunut. Eturintaa voisi olla hieman enemmän ja rinta 
syvempi. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset, mutta kyynärpäät voisivat olla hieman paremmin 
rungon alla seistessä ja liikkuessa. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet, joissa takaliikkeet voisivat olla 
hieman vakaammat. Hyvä luonne. Kokonaisuutena hyvin tasapainoinen, laadukas narttu.   AVO ERI 
 
BESTIES GALATEA   7,5 v. sini-brindle, joka esitetään täydellisessä kunnossa ikäisekseen. Hyvä 
yhdistelmä massaa ja eleganssia. Hyvä pää ja ilme. Hyvät ääriviivat ja oikea eturinta ja hyvä rinnan 
syvyys. Erinomainen luusto. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erittäin hyvät takakulmaukset. Peittää 
riittävästi maata seistessä. Vaivattomat askeleet ja vapaat liikkeet. Tyypilliset sivuliikkeet. Hyvä luonne 
ja vaivattomasti esiintyvä.   KÄY ERI2 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   3,5 v., valko-fawn. Hyvin tasapainoinen narttu, jolla hyvä 
yhdistelmä massaa ja eleganssia. Hyvä pää ja ilme. Hyvät leuat. Oikea purenta. Vahva pää. Hyvä 
pituus. Erinomainen eturinta. Juuri hyväksyttävä rinnan syvyys. Erinomainen luusto ja hyvät tassut. 
Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Tyypilliset sivuliikkeet, mutta takaliikkeet pitäisi olla 
vakaammat. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Kokonaisuutena hyvin tasapainoinen, erinomainen 
tyyppi.   KÄY ERI1 
 
TUULIKELLON CANELLACO   4 v. Voimakas, punainen narttu hyväksyttävää kokoa ja tyyppiä. 
Hyvä pää ja ilme. Toivoisin vahvemman alaleuan. Oikea korvien asento. Kaulassa oleva harja antaa 
hieman eksoottisen vaikutelman. Riittävä eturinta. Hyväksyttävä rinnan syvyys. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Erinomainen luusto. Hyvä rungon pituus. Näyttää ansionsa liikkuessa, melko 
tyypilliset whippetin liikkeet. Melko hyvät etu- ja takaliikkeet. Hännässä voisi olla hieman vähemmän 
hapsuja. Hyvät matalat kintereet. Sen sporttiseksi tyypiksi melko erinomainen.   KÄY ERI3 
 
C'MERE DREAMBABY   6 v., brindle narttu, ihanaa tyyppiä ja kokoa. Paljon "lavasäteilyä". 
Täydellinen yhdistelmä voimaa ja eleganssia ja ääriviivojen kauneutta. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat 
ja oikea purenta. Vahva, erinomaisen pituinen kaula, elegantisti kaareutunut. Kaikilta osiltaan oikea 
runko. Ihanat etu- ja takakulmaukset. Vahva ja pitkä lanne, erinomaiset takakulmaukset. Peittää paljon 
maata seistessä. Ihanat liikkeet, erityisesti sivulta. Erinomainen luusto. Täydellinen luonne. Ansaitsee 
valionarvonsa.  VAL ERI4 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   3 v., brindle, hyvin tyypillinen, täydellisen kokoinen. Ihana 
yhdistelmä massaa ja ääriviivojen eleganssia. Kaunis pää, narttumainen ilme. Vahvat leuat. Oikea 
purenta. Täydellisen elegantti, voimakas ja kaareva kaula. Oikea runko. Peittää riittävästi maata 
seistessä. Täydellisen tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvä luusto. Erinomaiset ja hyvin 
tyypilliset sivuliikkeet, takaliikkeet voisivat olla hieman vakaammat. Ihana luonne, hyvin vaivattomasti 
esiintyvä. Arvokas valio.   VAL ERI 
 
PIPSQUEAK FORZA MAGICA   8 v., brindle valio, joka esitetään tip-top kunnossa. Erinomainen 
yhdistelmä massaa ja eleganssia. Hyvin miellyttävä pää. Kaunis ilme. Vahvat leuat ja purenta. Vahva, 
täydellisen pituinen kaula, hyvin elegantisti kaareutunut. Erinomainen eturinta ja syvyys. Erinomainen 



luuston laatu. Äärimmäisen tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Vahva takaosa, jossa hyvät matalat 
kintereet. Hyvin tyypilliset liikkeet, erityisesti sivulta. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. 
Korkealuokkainen valio. Esitetään erittäin hyvässä kunnossa ikäisekseen.   VAL ERI 
 
PIPSQUEAK IT IS MAGIC OF MYSK   4,5 v., sini-brindle narttu. Täydellinen yhdistelmä massaa ja 
eleganssia. Ihana pää ja ilme. Erinomainen, hyvin tasapainoinen runko, jossa pitkä ja vahva kaula. 
Täydellisesti kaareutunut. Erittäin tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen luuston laatu ja hyvät tassut. 
Vaivattomat liikkeet, erityisesti sivulta, takaa voisivat olla hieman vakaammat. Laadukas narttu, jolla 
paljon lavasäteilyä. Hyvä luonne. Täydellisen vaivattomasti esiintyvä. Täydellinen valio kaikilta 
osiltaan.   VAL ERI 
 
POJANRINTEEN PANDORA   5 v., sini-fawn valionarttu. Esitetään erinomaisessa lihaskunnossa. 
Täynnä laatua seistessä ja liikkuessa ja paljon lavasäteilyä. Tyypillinen pää, jossa kaunis ilme. Vahvat 
leuat ja oikea purenta. Erinomaiset ääriviivat ja hyvin tyypillinen runko kaikilta osiltaan. Erinomainen 
luuston massa ja hyvät tassut. Peittää riittävästi maata seistessä. Tyypilliset liikkeet, erityisesti sivulta. 
Täydellinen luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Laatunarttu, jolla valion asenne.   VAL ERI 
 
SCHEIK'S CHANTICLEER   6 v., sini-fawn narttu, ihana laatunarttu ja paljon lavasäteilyä. Hyvin 
tasapainoinen ja terve. Tyypillinen pää, jossa narttumainen ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Vahva 
kaula, erinomaisen pituinen, joka jatkuu täydellisesti lapoihin. Erinomainen eturinta ja ? Sulavat 
ääriviivat. Erinomainen luusto ja massa. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvä luonne. 
Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Korkealuokkainen narttu.   VAL ERI 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   4 v., valko-fawn narttu, täynnä laatua. Täynnä laatua seistessä ja 
liikkuessa. Hyvin narttumainen kokonaisvaikutelma, jolla ihana yhdistelmä massaa ja ääriviivojen 
kauneutta. Äärimmäisen terve vaikutelma. Miellyttävä pää ja narttumainen ilme. Vahvat leuat. Oikea 
purenta. Elegantisti kaareutunut, vahva kaula, hyvänpituinen. Erinomainen runko joka osalta. Peittää 
paljon maata seistessä. Esitetään täydellisessä lihaskunnossa. Äärimmäisen tasapainoiset, 
maatapeittävät liikkeet. Hyvin terve valio.   VAL ERI2 PN2 
 
SOFTOUCH PEPPAR PEPPAR   7 v., brindle narttu, jolla hyvin korkealuokkainen tyypillinen 
kokonaisvaikutelma. Täydellinen yhdistelmä massaa ja elegantteja ääriviivoja. Ihana pää ja ilme. 
Vahvat leuat, oikea purenta. Pitkä, erinomaisen pituinen kaula. Elegantisti kaareutunut. Hyvin sulavat 
ääriviivat. Erinomainen runko kaikilta osin. Erinomaiset liikkeet. Hyvin tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Hyvin tyypilliset liikkeet erityisesti sivulta. Esitetään hyvässä kunnossa ikäisekseen. 
Miellyttävä luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Todellinen valio joka kohdasta.   VAL ERI 
 
SOFTOUCH PINQUANA   7 v., valionarttu, joka esitetään täydellisessä kunnossa ikäisekseen. 
Erinomainen yhdistelmä massaa ja todella elegantteja ääriviivoja. Hyvin narttumainen, jolla ihana pää 
ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Äärimmäisen elegantisti kaareutunut, täydellisen pituinen ja -
vahvuinen kaula. Erinomainen runko kaikilta osiltaan. Pitkä ja vahva lanne ja täydelliset 
takakulmaukset, peittää paljon maata seistessä. Hyvin tyypilliset liikkeet. Täydellinen luonne. Sillä on 
kaikki, mitä valiolta vaaditaan.   VAL ERI3 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   3,5 v. valko-fawn narttu. Hieno yhdistelmä massaa ja eleganssia. 
Esittää kaiken laatunsa liikkuessa. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihana pää ja ilme. Erinomainen, vahva, 
hyvänpituinen kaula. Hyvin tyypilliset ääriviivat. Peittää paljon maata seistessä. Oikea runko kaikilta 



osiltaan. Hyvin tasapainoiset kulmaukset. Ihana luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Äärimmäisen terve ja 
hyvin tasapainoinen, täysin liioittelematon. Arvokas valio.   VAL ERI1 PN1 VSP 
 
BESTIES FORTUNA   11 v., valko-punainen narttu, esitetään mahtavassa kunnossa ikäisekseen. 
Hyvin miellyttävä runko ja täydellinen yhdistelmä massaa ja eleganssia. Hyvä pää ja ilme. 
Erinomainen luuston massa. Vahva kaula. Erittäin tasapainoiset kulmaukset. Ajoittain hassut korvat, 
mutta hyvin tyypilliset liikkeet. Ei näytä todellista ikäänsä. Erinomainen luonne. Hyvin vaivattomasti 
esiintyvä. Täydellisen ryhdikäs veteraani.   VET ERI4 
 
NIMRODEL INFAMY   11 v., valko-musta läikkäinen narttu, edelleen erittäin hyvässä kunnossa. 
Melko hyvä yhdistelmä massaa ja eleganssia ikäisekseen. Miellyttävä pää, jossa suloinen ilme. 
Tyypilliset ääriviivat. Luuston massa voisi olla hieman parempi, mutta esitetään vielä melko hyvässä 
lihaskunnossa ikäisekseen ja terveet liikkeet. Ihana luonne, hyvin miellyttävä sporttinen vanha lady.   
VET ERI 
 
PEPERONE PARTYLINE   9 v., hyvin tyypillinen veteraaninarttu, jolla hyvä yhdistelmä massaa ja 
eleganssia. Melko kapea. Ihanat liikkeet, ihana pää ja ilme. Vahvat leuat ja oikea purenta. Hyvin 
miellyttävät ääriviivat, oikea runko. Erittäin hyvä tasapaino kauttaaltaan ja erinomaiset kulmaukset. 
Esitetään tip-top lihaskunnossa. Ihana luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Ihana veteraani kaikilta 
osiltaan.   VET ERI1 ROP-VETERAANI 
 
SOFTOUCH SINGING SPIRIT   10,5 v. Hyvin miellyttävä vanha lady. Esitetään erinomaisessa 
kunnossa. Ihana pää ja kaunis ilme. Hyvin massava runko, jossa elegantit ääriviivat. Erinomainen 
luuston massa. Hyvin miellyttävät kulmaukset ja erinomaisesti kannettu pää. Hyvässä lihaskunnossa. 
Hyvin tasapainoiset liikkeet. Täydellinen luonne ja täydellisesti esiintyvä. Liikkuu edelleen 
miellyttävästi.   VET ERI2 
 
WOODBROOK'S EYEWITNESS   11 v., valko-soopeli veteraaninarttu. Esitetään erinomaisessa 
kunnossa. Edelleen täydellinen yhdistelmä massaa ja ääriviivojen kauneutta. Ihana pää ja ilme. Vahva 
kaula. Erinomainen ylälinja. Hyvin tasapainoinen, jolla erinomaiset etu- ja takakulmaukset. 
Täydellinen luonne. Erittäin hyvin esiintyvä. Melko kapea. Erinomaiset liikkeet erityisesti sivulta.   
VET ERI3 
 
C'MERE KENNEL   Hyvin miellyttävä ryhmä, melko yhtenäisiä rotutyypiltään. Vaikka ovat erivärisiä. 
Mutta kaikki ovat hyvin korkealuokkaisia.   KAS3 KP 
 
MISTYQ KENNEL   Miellyttävä ryhmä, vaikka neljää eri väriä. Kasvattajan tyyppi on tunnistettavissa. 
Melko hyvä laatu kauttaaltaan.   KAS- KP 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Ihana ryhmä yhtenäistä rotutyyppiä. Kaikki ihanalaatuisia. Hyvin miellyttävä 
tyyppi. Erinomainen ryhmä.   KAS2 KP 
 
SILENTKAZE KENNEL   Toinen miellyttävä ryhmä. Kaikki oikeantyyppisiä. Joitain eroavaisuuksia 
väreissä. Kaikki eivät ole yhtenäisiä tyypiltään eikä rungon pituudeltaan. Joka tapauksessa ihana 
ryhmä.   KAS- KP 
 
SOFTOUCH KENNEL   Ihana ryhmä, kahta väriä, mutta tästä huolimatta hyvin miellyttävä rotutyyppi 



on tunnistettavissa. Kaikissa yhdistyy massa ja eleganssi. Ihana ryhmä.   KAS4 KP 
 
WHIPTAILS KENNEL   Äärimmäisen miellyttävä kasvattajaluokka, jossa hyvin yhtenäinen kennel-
tyyppi. Kaikissa yhdistyy erinomainen massa, lihasvoima, suureen eleganssiin ja ääriviivojen 
kauneuteen. Fantastinen, korkealuokkainen ryhmä.   KAS1 KP 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Ihana ryhmä, hyvin yhtenäisen näköisiä whippettejä. Kaunis 
rotutyyppi. Erinomainen rakenne ja muoto.   JAL1 KP 
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PENNUT 4-7 KK UROKSET 
 
C'MERE JÖRÖJUKKA   Lähes 5 kk:n ikäinen nuorukainen. Brindle-valkoinen. Tällä hetkellä 
erinomaiset ääriviivat ja täydellinen rungon massa. Erinomainen luusto, ihana pää ja ilme. Vahva, 
voimakas selkä. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. Mitä parhaimmat 
matalat kintereet. Ihana luonne, valpas ja kiinnostunut ympäristöstään. Melko hyvät liikkeet vaikka 
leikkisät, mikä on sallittua tässä iässä.   PEK3 KP 
 
INFAMOUS CASPIAN-X   Lähes 7 kk. Puna-fawn nuorukainen. Esiintyy kehässä parhaimmalla 
tavalla. Tällä hetkellä erittäin hyvä tasapaino. Miellyttävät ääriviivat. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat, 
oikea purenta. Eturinta on erittäin hyvin kehittynyt. Vahva selkä. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Erinomainen luuston rakenne. Hyvät tassut. Erittäin hyvät liikkeet. Etuliikkeet vakaantuvat iän myötä. 
Mitä parhaimmat matalat kintereet. Ihana luonne. Täydellisesti esitetty.   PEK- KP 
 
INFAMOUS CORNELIUS   Lähes 7 kk. Sini-fawn nuorukainen. Hyvin rakentunut, jolla miellyttävät 
ääriviivat. Erinomainen luuston rakenne. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat, oikea purenta. Eturinta 
on melko hyvin kehittynyt tällä hetkellä. Vahva selkä. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Hyvät matalat kintereet. Peittää riittävästi maata seistessä. Hyvin rauhallinen luonne ja käytös kehässä. 
Esiintyy erinomaisella tavalla kehässä. Melko tyypilliset liikkeet tällä hetkellä.   PEK- 
 
MIMI CHILL'S ICY ARCTIC PEARL   6 kk, valko-brindle. Voimakasrakenteinen nuorukainen, jolla 
erinomainen luuston rakenne. Miellyttävä pää. Urosmainen ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. 
Miellyttävät ääriviivat. Tasapainoiset kulmaukset. Pitkä, vahva lanne. Hyvät tassut. Erinomaisesti 
treenattu kehää varten. Esiintyy parhaalla mahdollisella tavalla kehässä. Tyypilliset liikkeet 
ikäisekseen. Toinen lupaava nuorukainen.   PEK- 
 



PIKKULIISAN LUMIMESTARI   6 kk, valko-brindle nuorukainen. Erittäin hyvin rakentunut 
ikäisekseen. Massa ja eleganssi yhdistyvät. Miellyttävä pää ja ilme. Kaula jatkuu erittäin hyvin 
lapoihin. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys ikäisekseen. Peittää riittävästi maata seistessä. Vahva lanne ja 
voimakkaat takaraajat, hyvät matalat kintereet. Melko hyvät liikkeet ja hyvä luonne ja käytös kehässä. 
Ajoittain hassusti kannetut korvat ja yksi kives puuttuu mikä on harmi näyttelytulevaisuutta ajatellen.   
PEK- 
 
PIKKULIISAN LUMIRITARI   6 kk. Vahvarakenteinen sini-brindle. Hyvä voimakas rakenne, 
elegantit ääriviivat. Toivottavasti oppii esiintymään tulevaisuudessa paremmin, sillä liikkeet ovat tällä 
hetkellä leikkisät, mikä on ok tämän ikäiselle. Miellyttävä pää ja ilme, vahvat leuat. Erinomaiset 
sulavat ääriviivat. Vahva, hyvänpituinen lanne. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys ikäisekseen. 
Tasapainoiset kulmaukset. Vapaat liikkeet leikkiessä. Hyvin lupaava nuorukainen.   PEK- KP 
 
PIPSQUEAK PIKKU SULKA   5,5 kk:n ikäinen nuorukainen. Hyvin lupaava sekä seistessä että 
liikkuessa. Elegantisti rakentunut, jolla hyvä massa. Ihana pää ja ilme. Vahvat leuat. Voimakas kaula. 
Elegantisti kaareutunut, erittäin hyvä rinnansyvyys ikäisekseen. Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. 
Peittää paljon maata seistessä. Ihanat liikkeet ikäisekseen, joissa vapaat askeleet ja melko tasapainoiset 
tällä hetkellä. Ihana ja tarkkaavainen luonne. Esiintyy erittäin hyvin kehässä.   PEK2 KP 
 
PIPSQUEAK POPPAMIES   6 kk, valko-brindle nuorukainen. Melko hyvä tasapaino seistessä ja 
liikkuessa. Erittäin hyvä ja tarkkaavainen luonne. Kehittää vielä lisää massaa tulevaisuudessa. Ihana 
pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Ihana kaula ja ylälinja. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja 
rinnan syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Peittää maata seistessä. Melko tasapainoiset liikkeet.   PEK4 
KP 
 
QUANTUMLEAP   5 kk, valkoinen kaunis nuorukainen. Erittäin hyvä tasapaino seistessä ja liikkuessa 
nuoreksi koiraksi. Ihana massan ja ääriviivojen eleganssin yhdistelmä. Tyypillinen pää ja ilme. Vahvat 
leuat. Voimakas kaula. Erinomainen pituus. Eturinta ja rinnan syvyys täydellisesti kehittynyt 
ikäisekseen. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. Erinomainen luuston 
rakenne. Ihana luonne, valpas ilme. Äärimmäisen tasapainoiset liikkeet ikäisekseen. Täydellisesti 
esiintyvä.   PEK1 KP ROP 4-7 KK BIS-PENTU 
 
ROBERTA'S KARAMELLI   5 kk, sini-brindle nuorukainen. Erittäin hyvä tasapaino, mutta tällä 
hetkellä kesken kehityksen. Miellyttävä pää ja ilme. Alaleuka voisi olla vahvempi. Erittäin hyvät 
ääriviivat. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvin tyypillinen ylälinja. Erinomainen luuston rakenne. 
Tasapainoiset kulmaukset. Vahvat takaraajat, joissa hyvät matalat kintereet. Seistessä tarvitsee tulla 
hieman vakaammaksi ja takaliikkeiden vakaantua. Hyvin miellyttävä luonne.   PEK- 
 
SCHEIK'S EASY RIDER   5 kk, valko-sinibrindle nuorukainen. Erittäin hyvä tasapaino ikäisekseen 
sekä seistessä että liikkuessa. Elegantti pää. Hyvä ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Erittäin hyvät 
ääriviivat. Erinomainen luuston rakenne. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys ikäisekseen. Peittää 
riittävästi maata seistessä. Hyvin tyypilliset, vapaat liikkeet. Ihana ? ja rauhallinen luonne. 
Vaivattomasti esiintyvä.   PEK- KP 
 
TWILIGHT   5 kk, valko-sinifawn nuorukainen. Erittäin hyvä tasapaino seistessä ja liikkuessa. 
Miellyttävä pää, ilme. Alaleuka voisi olla vahvempi. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys. 
Erinomainen luuston rakenne. Hyvät tassut. Peittää juuri riittävästi maata. Tasapainoiset etu- ja 



takakulmaukset. Hyvin tasapainoiset liikkeet tällä hetkellä. Valitettavasti toinen kives ei ole paikallaan 
juuri nyt. Erittäin hyvä tasapaino. Esiintyy hyvin.   PEK- 
 
VELVETEEN   5 kk, valko-sinifawn brindle, jolla ihana tyyppi ja koko. Antaa tällä hetkellä suloisen 
pennun vaikutelman. Ihana tasapaino pituuden ja tasapainon välillä. Erinomainen luuston rakenne. 
Miellyttävä pää ja ilme. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää riittävästi maata seistessä. 
Tasapainoiset liikkeet ikäisekseen. Ihana luonne. Melko lupaava pentu.   PEK- 
 
PENNUT - UROKSET 7-9 KK 
 
REFINED MAGIC MOON   8 kk, valko-brindle nuorukainen. Hyvin lupaava tyyppi. Massa ja 
ääriviivojen eleganssi yhdistyvät. Erinomainen luuston rakenne. Tyypillinen pää ja ilme. Vahvat leuat. 
Voimakas kaula. Hyvä pituus. Hyvä ylälinja, jossa pitkä lanne, mikä antaa vaikutelman voimasta ja 
vahvuudesta. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvät tassut. Miellyttävä luonne. Tyypilliset 
nuorukaisen liikkeet. Esitetään täydellisessä lihaskunnossa. Hyvin lupaava pentu.   PEK1 KP ROP 7-9 
KK BIS2-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 4-7 KK 
 
C'MERE JALOKIVI   Lähes 5 kk, ihanatyyppinen brindle nuorukainen. Peittää paljon maata seistessä. 
Esittää itseään parhaimmalla tavalla ikäisekseen. Äärimmäisen hyvä tasapaino, täydellinen luuston 
rakenne. Ihana pää ja ilme. Vahva alaleuka. Oikea purenta. Erinomaiset ääriviivat. Erinomaiset etu- ja 
takakulmaukset. Mitä parhaiten kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys. Absoluuttisen tasapainoiset 
liikkeet. Ihana luonne, paljon lavasäteilyä. Upeasti esiintyvä.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
C'MERE JÄÄKRISTALLI   5 kk, äärimmäisen tasapainoinen narttu. Valko-brindle, jolla erinomainen 
luusto ja rakenne. Hyvät tassut. Ihana pää ja ilme. Vahva alaleuka. Erinomaiset ääriviivat. Mitä parhain 
rinnan syvyys ikäisekseen. Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. Hyvät matalat kintereet. Tasapainoiset 
liikkeet, erityisesti sivulta. Mitä parhaiten esiintyvä. Hyvin tyypillinen luonne. Hyvin lupaava narttu.   
PEK4 KP 
 
C'MERE JÄÄKUKKA   4 kk, erittäin hyvin rakentunut brindle nuorukainen, jolla erinomainen luuston 
rakenne. Ihana tyyppi. Hyvin miellyttävä pää ja ilme. Alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvin elegantit 
ääriviivat, erittäin hyvä rungon massa. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys. Tasapainoiset 
etu- ja takakulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. Hyvin tyypilliset liikkeet, erityisesti sivulta. Mitä 
parhain luonne ikäisekseen. Täydellisesti esiintyvä. Toinen erittäin lupaava nuorukainen.   PEK- 
 
C'MERE JÄÄTELÖTÖTTERÖ   4,5 kk, valko-brindle narttu. Äärimmäisen hyvä tasapaino. Paljon 
laatua seistessä ja liikkuessa. Ihana pää ja ilme. Todella tyypilliset ääriviivat. Vahva kaula. 
Erinomainen pituus. Elegantisti kaareutunut. Erinomainen luuston rakenne. Mitä parhain eturinta ja 
rinnan syvyys ikäisekseen. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Ihanat liikkeet. Mitä parhaimmat 
vapaat askeleet. Erittäin vaivattomasti esiintyvä. Hyvin rauhallinen ja tarkkaavainen samalla kertaa. 
Peittää paljon maata seistessä. Hyvin lupaava nuori narttu, jolla hyvä rakenne.   PEK2 KP 
 
INFAMOUS CALORMENE DAWN   7 kk, puna-fawn narttu. Ihana tyyppi ja koko. Massa ja 
eleganssi yhdistyvät. Miellyttävä pää ja ilme. Vahva alaleuka. Oikea purenta. Vahva, riittävän pitkä 
kaula. Miellyttävät ääriviivat. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta. Riittävä rinnan syvyys ikäisekseen. 



Hyväksyttävät etukulmaukset. Erittäin hyvät takakulmaukset. Melko tasapainoiset liikkeet, erityisesti 
sivulta. Erinomainen luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä.   PEK- 
 
MIMI CHILL'S BOXING QUEEN   6 kk, sini-brindle narttu. Peittää paljon maata seistessä. Tyypilliset 
sivuliikkeet. Miellyttävä pää ja ilme, hieman hassusti kannetut korvat. Vahva kaula ja ? Miellyttävät 
ääriviivat. Peittää paljon maata seistessä. Rinnan syvyyden tulee kehittyä ajan myötä. Tasapainoiset 
etu- ja takakulmaukset, hyvät matalat kintereet, mutta takaraajojen tulee vakaantua seistessä ja 
liikkuessa. Hyvin miellyttävä luonne. Esiintyy erittäin hyvin.   PEK- 
 
PIPSQUEAK PIPARMINTTU PIPSA   5,5 kk, brindle narttu, ihanaa tyyppiä ja kokoa. Hyvin 
miellyttävä laatu vaikkakin vielä kesken kehityksen. Miellyttävä pää ja ilme. Erittäin hyvät ääriviivat. 
Peittää riittävästi maata seistessä. Riittävä eturinta ja rinnan syvyys ikäisekseen. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset, mutta takaosan tulee vakaantua seistessä ja liikkuessa. Ihanat pehmeät liikkeet. Ihana 
luonne. Äärimmäisen hyvin esiintyvä ikäisekseen. Hyvin lupaava.   PEK- KP 
 
ROBERTA'S KARDEMUMMA   5 kk. Hyvin tasapainoinen pentu. Brindle, jolla erittäin hyvä luuston 
rakenne. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Miellyttävät ääriviivat. Melko hyvä eturinta 
ikäisekseen. Hyvät etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Hyvin tyypilliset liikkeet. 
Vaivattomasti esiintyvä ikäisekseen. Vapaat ja hyvin tyypilliset liikkeet varsinkin sivulta. Tarvitsee 
hieman lisää aikaa kehittyäkseen.   PEK- 
 
ROSEMARY   5 kk, valko-brindle nuorukainen. Miellyttävä tyyppi. Hyvä massan ja tasapainon 
tasapaino. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Vahva, riittävän pitkä kaula. Miellyttävät ääriviivat. 
Erittäin hyvä luuston rakenne. Rinnan syvyys kehittyy iän myötä. Peittää riittävästi maata seistessä. 
Erittäin hyvät sivuliikkeet. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.   PEK- 
 
SAGAFRIA NUBIA   4 kk, valko-brindle narttupentu. Äärimmäisen hyvin kehittynyt ikäisekseen 
seistessä että liikkuessa. Hämmästyttävän hyvin esiintyvä. Ihana pää ja ilme. Hyvin miellyttävät 
ääriviivat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää paljon maata 
seistessä. Hyvät liikkeet. Äärimmäisen hyvä tasapaino ja vapaat askeleet. Hyvin lupaava pentu.   PEK- 
KP 
 
SAGAFRIA SIENA   4 kk, hyvin tasapainoinen pentu, ihanaa tyyppiä ja erinomainen luuston rakenne. 
Miellyttävä pää ja ilme. Äärimmäisen hyvin esiintyvä. Ihana kaula. Elegantisti kaareutunut. Erittäin 
hyvin kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Ihanat liikkeet. Hyvin 
tyypillinen luonne. Hyvin lupaava nuorukainen.   PEK- 
 
SCHEIK'S ENDLESS LOVE   6 kk, valko-sinibrindle. Melko hyvä tyyppi, mutta tällä hetkellä kesken 
kehityksen. Pää voisi olla vahvempi ja otsapengertä voisi olla hieman enemmän. Vahva, hyvän pituinen 
kaula. Vahva selkä, joka voisi olla hieman kaarevampi. Ikäisekseen täysin kehittynyt eturinta ja rinnan 
syvyys. Riittävät etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. Tyypilliset sivuliikkeet, joiden täytyy 
vakaantua edestä ja takaa. Ihana luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   PEK- 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   6 kk, brindle nuorukainen. Hyvin kehittynyt ja melko tasapainoinen 
ikäisekseen. Seisoo ja liikkuu hyvin. Ihana pää ja ilme, vahva alaleuka. Vahva, hyvän pituinen kaula, 
joka jatkuu erittäin hyvin lapoihin. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Tyypilliset liikkeet, erityisesti 
sivulta. Hyvät matalat kintereet, mutta takaosan pitäisi olla vakaampi edestakais liikkeissä. Miellyttävä 



luonne, vaivattomasti esiintyvä.   PEK- 
 
SCHEIK'S EXTRA SPECIAL   6 kk, brindle nuorukainen. Erittäin hyvä tasapaino. Hyvin kehittyneet 
liikkeet. Erinomainen yhdistelmä massaa ja eleganssia. Miellyttävä pää ja ilme. Vahva alaleuka. Vahva 
kaula. Hyvä pituus. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Erinomainen luuston rakenne. Hyvät tassut. Erittäin 
hyvä tasapaino ja liikkeet, erityisesti sivulta. Ihana luonne. Erittäin vaivattomasti esiintyvä. Lupaava 
nuorukainen.   PEK3 KP 
 
UROKSET - KIVESPUUTTEISET 
 
HOW WILFUL SHOW MASCOT   8 v., sinibrindle-valkoinen uros, joka melko hyvänkokoinen. 
Erinomainen tyyppi. Eleganssi ja ääriviivat yhdistyvät. Erinomainen ilme. Vahvat leuat. Vahva kaula. 
Erinomainen pituus. Vahva luusto. Erinomainen ylälinja. Melko hyvä eturinta. Erinomainen rinnan 
syvyys. Miellyttävät kulmaukset ja etuosa. Erinomaiset kulmaukset ja takaosa, täydelliset matalat 
kintereet. Hyvät tassut. Esitetään hyvässä lihaskunnossa. Erinomainen luonne. Hyvin vaivattomasti 
esiintyvä.   1 KP BIS KIVESP. 
 
ZARAQUE'S FOUR KICKS   3 v., valko-fawn. Hyvin massava. Toivoisin enemmän elegantteja 
kurveja ja ääriviivoja. Olla tasapainoisempi olematta ylikorkea. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat. Hyvin 
vahva kaula. Hyvä pituus. Vahva selkä, jossa ei ole riittävästi kaarta lanneosassa. Erittäin hyvä luuston 
rakenne. Hyvät tassut. Erittäin hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Melko vapaat liikkeet, erityisesti 
sivulta. Takaosan tulisi olla hieman vakaampi etu- ja takaliikunnassa.   2 
 
UROKSET  
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   14 kk, valkobrindle. Melko kookas uros. Sen koko ei ole sille 
eduksi. Melko miellyttävä laatu. Hyvin miellyttävä ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. 
Erinomainen pituus. Erinomainen eturinta. Hyvä rinnan syvyys. Vahva selkä, jossa pitkä lanne. Hyvin 
tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvät tassut. Tyypilliset liikkeet, erityisesti sivulta. Erinomainen 
luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   JUN 
2 KP 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   9 kk, nuori valko-punainen uros. Massa ja eleganssi yhdistyvät. 
Riittävä koko ja elegantti tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat ja oikea purenta. Vahva, erinomaisen 
pituinen kaula. Vahva selkä ja lanne, joka voisi olla hieman pidempi. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta 
ja rinnan syvyys. Hyväksyttävät etukulmaukset. Erittäin hyvät takakulmaukset. Tyypilliset liikkeet, 
erityisesti sivulta. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   JUN3 KP 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   1 v., valko-punainen, hyvänkokoinen nuorukainen. Erinomainen 
tyyppi, jossa massa ja eleganssi yhdistyvät. Hyvä pää, ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. 
Erinomainen pituus. Elegantisti kaareutunut. Melko hyvä eturinta. Rinnan syvyys ja etukulmaukset 
voisivat olla hieman paremmat ollakseen ideaalit. Erinomaiset takakulmaukset, täydelliset matalat 
kintereet. Erinomainen luuston rakenne. Tyypilliset, vapaat liikkeet. Erinomainen luonne. Hyvin 
vaivattomasti esiintyvä. Tarvitsee hieman aikaa kehittyäkseen valmiiksi.   JUN1 KP VSP-JUNIORI 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   1 v. 9 kk, brindle. Hyvin massava, koon ylärajoilla. Hyvä pää ja ilme. 
Vahva kaula. Hyvä pituus. Hyvin kehittynyt eturinta. Toivoisin hieman lisää rinnan syvyyttä ja 



kyynärpäät voisivat olla paremmin rungon alle asettuneet seistessä ja liikkuessa. Erinomainen luusto ja 
runko. Erittäin hyvät kulmaukset. Häntä voisi olla hieman pidempi suhteessa muuhun runkoon. 
Tyypilliset liikkeet erityisesti sivulta. Erittäin hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   NUO- 
 
C'MERE ICY CLOUDBERY   1 v. 10 kk, valko-brindle. Miellyttävä tyyppi. Melko hyvä rakenne, 
massa, eleganssi, kokonaisuus. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. 
Hyvä pituus. Elegantisti kaareutunut. Erinomaiset ääriviivat. Hyvä eturinta. Hyvä rungon syvyys. 
Erinomainen luusto. Hyvät tassut. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Tyypilliset liikkeet, 
hyvät edestä ja takaa. Peittää riittävästi maata seistessä. Ihana luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   NUO4 
KP 
 
PIKKULIISAN SYYSYÖN PRINSSI   10 kk, valko-fawn nuorukainen. Tarvitsee hieman lisää aikaa 
kehittyäkseen ja saadakseen massaa ja liikkeitä. Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pää ja ilme. Vahvat 
leuat. Oikea purenta. Kurvikkaat ääriviivat, ylälinja ajoittain liian kaareutunut liikkuessa. Hyvä eturinta 
ikäisekseen. Kylkiluut voisivat olla kaarevammat, mutta tämän pitäisi tulla iän myötä. Erittäin hyvä 
luusto. Melko tyypilliset sivuliikkeet. Tarvitsee hieman lisää kehäharjoittelua. Ihana luonne. Nuori, 
laadukas uros.   NUO- 
 
PLAY A WHILE FAZER   16 kk. Äärimmäisen hyvin kehittynyt. Erittäin hyvä tasapaino. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Täydellinen luusto. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. 
Erinomainen, vahva kaula. Hyvä pituus. Elegantisti kaareutunut. Tyypillinen kaari. Tyypillinen 
ylälinja, jossa sulava lanneosan kaari. Hyvä eturinta ja riittävä rinnan syvyys ikäisekseen. Hyvin 
tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvät matalat kintereet. Peittää riittävästi maata seistessä. Hyvin 
tyypilliset liikkeet, joissa vapaat askeleet. Ihana luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Korkealuokkainen 
uros.   NUO1 KP PU3 BIS-NUORI 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   17 kk, valko-soopeli nuorukainen, ihanaa tyyppiä ja oikean kokoinen. 
Peittää paljon maata seistessä. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. Hyvä 
pituus. Elegantisti kaareutunut. Vahva selkä. Voimakas lanne. Saa saada lisää rinnansyvyyttä iän 
myötä. Erinomainen luusto. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvät matalat kintereet. Tyypilliset 
sivuliikkeet, vapaat askeleet. Esitetään hyvässä lihaskunnossa. Erinomainen luonne. Esiintyy erittäin 
hyvin.   NUO2 KP 
 
SOPISCO BAGHEERA   15 kk, valko-fawn sini-brindle. Ihana tyyppi ja koko, mutta ikänsä vuoksi 
tarvitsee vielä kehittyä. Näyttää laadukkuutensa. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvät leuat ja purenta. Hyvin 
elegantit ääriviivat. Saa kehittää hieman lisää massaa iän myötä. Vahva, erinomaisen pituinen kaula. 
Vahva lanne, hyvä pituus. Tasapainoiset kulmaukset. Kyynärpäät voisivat olla hieman paremmin 
rungon alle asettuneet. Eturinta ja rinnansyvyys saavat vielä kehittyä iän myötä. Erinomainen luusto. 
Peittää paljon maata liikkuessa. Erinomaiset sivuliikkeet. Ihana luonne.   NUO3 KP 
 
JAGODAS CHEVALIER   6,5 v., viehättävä brindle uros. Erittäin hyvä muoto. Hyväksyttävä koko. 
Hyvin miellyttävä tyyppi. Erinomaiset, vahvat ja elegantit ääriviivat. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat 
leuat. Oikea purenta. Voimakas kaula. Erinomainen pituus. Oikea ylälinja seistessä ja liikkuessa. 
Eturintaa ja rinnan syvyyttä voisi olla enemmän. Tasapainoiset kulmaukset. Peittää paljon maata 
seistessä. Tyypilliset liikkeet, erityisesti sivulta. Erinomainen luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä.   
AVO4 KP 
 



NOBLE NELLY'S ONE RUMBA   3 v., punabrindle, erinomaista kokoa ja tyyppiä. Massa ja eleganssi 
yhdistyvät ääriviivoissa. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. Oikea 
pituus. Erinomainen ylälinja. Vahva lanne. Eturintaa ja rinnan syvyyttä voisi olla hieman enemmän. 
Hyvät kulmaukset ja etuosa. Erittäin hyvät takakulmaukset. Voisi olla hieman vakaampi seistessä ja 
liikkuessa. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Erinomainen ? Vaivattomasti esiintyvä. Hyvin miellyttävä ja 
tyypillinen ilme.   AVO- KP 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   3 v., valko-brindle, voimakasrakenteinen uros. Hyvä 
yhdistelmä eleganssia ja kauniita ääriviivoja. Hyvä koko. Erinomainen tyyppi. Ihana pää ja ilme. 
Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. Erinomainen pituus. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Hyvin 
kulmautunut etuosa. Kyynärpäät voisivat olla paremmin rungon alle asettuneet. Erinomaiset 
takakulmaukset antavat sen peittää paljon maata. Tyypilliset sivuliikkeet, mutta etu- ja takaliikkeet 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat. Erinomainen luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Laadukas uros.   
AVO2 KP 
 
PIPSQUEAK NAPPISILMÄ   2 v., äärimmäisen hyvin kehittynyt fawn-uros. Voimakas, jolla hyvä 
yhdistelmä elegantteja ääriviivoja. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat. Erinomainen tyyppi, jolla pitkä 
runko. Hyvin tyypilliset kulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. Hyväksyttävä eturinta ikäisekseen. 
Erinomainen rinnan syvyys. Erinomainen luusto ja tassut. Tyypilliset sivuliikkeet. Takaliikkeet voisivat 
olla hieman vakaammat edestä ja takaa. Kääntää hieman varpaita sisäänpäin etuliikkeissä. Erinomainen 
luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Korkealuokkainen nuori uros.   AVVO3 KP 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   2 v., hyvin tyypillinen fawn-valkoinen uros. Massa ja suuri 
eleganssi yhdistyvät parhaimmalla tavalla ääriviivojen kauneuteen. Hyvin terve, liioittelematon 
yleisvaikutelma. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva, erinomaisen pituinen 
kaula. Hyvin elegantisti kaareutunut. Erinomainen ylälinja, jossa vahva lanne. Hyvä eturinta ja rinnan 
syvyys. Erinomainen luusto. Tyypilliset sivuliikkeet, joissa vapaat askeleet. Erinomainen luonne. 
Äärimmäisen hyvin kehittynyt ikäisekseen, jolla paljon lavasäteilyä.   AVO1 KP 
 
NIGHTJAR   2,5 v. Kaunisrakenteinen, soopeli-uros. Vahvat, hyvin elegantit ääriviivat. Valitettavasti 
ei halua näyttää kaikkia ansioitaan liikkuessa. Erinomainen pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. 
Vahva kaula. Hyvä pituus. Erinomaisesti kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys. Pitkä ja voimakas selkä. 
Vahva lanne. Erittäin hyvät etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset, täydelliset matalat kintereet. 
Peittää paljon maata seistessä. Tyypilliset liikkeet, mutta voisivat olla paremmat. Erinomainen luonne.   
VAL- 
 
SOFTOUCH A BIT O' BLUE   2,5 v., soopeli, voimakas uros, erinomaista kokoa ja tyyppiä. Massa ja 
eleganssi yhdistyvät. Peittää paljon maata seistessä. Hyvä pää ja ilme. Vahva kaula. Erinomainen 
pituus. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta ja rinnan syvyys. Pitkä ja vahva lanne. Erinomainen luusto. 
Hyvin tasapainoinen etu- ja takaosa. Täydelliset matalat kintereet. Tyypilliset sivuliikkeet, mutta 
voisivat olla hieman ulottuvammat tänään. Erinomainen luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Hyvin terve 
kokonaisuus.   VAL- 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   3 v., soopeli. Voimakas uros. Hyvä yhdistelmä eleganssia. 
Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Hyvä purenta. Peittää paljon maata seistessä. Erittäin hyvin 
kehittynyt eturinta. Hyvä rinnan syvyys. Erinomainen luusto ja tassut. Hyvät etukulmaukset. 
Erinomaiset takakulmaukset. Tyypilliset sivuliikkeet, joissa vapaat askeleet, mutta voisi olla hieman 



vakaammat edestä etu- ja takaliikunnassa. Erinomainen luonne. Täydellisesti esiintyvä. 
Korkealuokkainen uros.   VAL3 KP 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT  4 v., valko-soopeli. Voimakas uros, jolla elegantit ääriviivat. 
Erinomainen tyyppi ja koko. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Yksi etuhammas 
puuttuu onnettomuuden seurauksena. Voimakas, erinomaisen pituinen kaula. Hyvin elegantisti 
kaareutunut. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Alalinja voisi olla hieman pidempi ollakseen 
ihanteellinen. Erinomainen luusto. Miellyttävät sivuliikkeet. Takaliikkeet voisivat olla hieman 
vakaammat. Ihana luonne. Hyvin vaivattomasti esiintyvä. Laatu-uros, jolla paljon loistokkuutta.  VAL- 
KP 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   4 v., Voimakasrakenteinen brindle uros. Erinomainen yhdistelmä 
voimaa, eleganssia ja ääriviivojen kauneutta. Erinomainen koko ja tyyppi. Hyvin tyypillinen pää ja 
ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. Erinomainen pituus. Hyvin elegantti kaula. 
Erinomainen ylälinja seistessä ja liikkuessa. Melko hyvä eturinta, erinomainen rinnan syvyys. Erittäin 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvät matalat kintereet. Peittää paljon maata seistessä. Hyvin tyypilliset 
sivuliikkeet, terveet etu- ja takaliikkeet. Täydellinen luonne. Täydellisesti esiintyvä.   VAL1 KP PU2 
 
PLAUDITE RARE ARCTIC SOUL   6 v., kauniisti rakentunut sini-brindle. Ihana yhdistelmä voimaa 
ja eleganssia. Yleisvaikutelma voisi olla vielä parempi jos se esitettäisiin toisenlaisessa kunnossa. Hyvä 
koko ja tyyppi. Miellyttävä pää ja ilme. Alaleuka voisi olla hieman vahvempi ollakseen ihanteellinen. 
Oikea purenta. Vahva, hyvän pituinen kaula. Hyvin miellyttävät ääriviivat. Hyvä rinnan syvyys. 
Erinomainen luusto. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet. Takaa voisi olla hieman vakaampi etu- ja 
takaliikkeissä. Ihana luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Korkealuokkainen uros.   VAL- 
 
SCHEIK'S CARUSO   5 v., sini-fawn. Vahva rakenne. Elegantit ääriviivat. Koon ylärajoilla, mutta 
erittäin hyvä tasapaino. Hyvä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Erinomainen, pitkä kaula. 
Hyvin vahva. Elegantisti kaareutunut. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys. 
Erinomainen luuston laatu. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää paljon maata seistessä. 
Erinomaiset sivuliikkeet. Vapaat askeleet. Takaraajat voisivat olla vakaammat seistessä ja liikkuessa. 
Ihana luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Valio, joka esiintyy hyvin.   VAL4 KP 
 
SILENTKAZE ACT OF COURAGE   4 v., sini-brindle. Erinomainen tyyppi ja koko. Toivoisin 
kovemman kunnon. Miellyttävä pää, ilme. Vahvat leuat. Hyvä purenta. Vahva, hyvänpituinen kaula. 
Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. Erinomainen luusto. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää 
paljon maata seistessä. Toivoisin kovemman lihaskunnon. Erittäin hyvät sivuliikkeet, vapaat askeleet, 
takaliikkeet voisivat olla vakaammat. Mutta voi johtua myös harjoittelun asteesta.   VAL- 
 
SOFTOUCH MONTANA SKY   3 v., valko-brindle. Voimakas uros. Hyvä tasapaino elegantteja 
ääriviivoja. Erinomainen koko ja tyyppi. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Vahva kaula, hyvä 
pituus. Erinomainen ylälinja. Vahva lanne. Hyväksyttävä eturinta ja rinnan syvyys. Tasapainoiset etu- 
ja takakulmaukset. Hyvin tyypilliset sivuliikkeet, jotka voisivat olla hieman vakaammat takaa. 
Erinomainen luonne. Terve yleisvaikutelma.   VAL- KP 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   3,5 v., valko-sinifawn uros. Erinomainen tyyppi ja koko. Ihana 
yhdistelmä massaa ja elegantteja ääriviivoja. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. 
Vahva, hyvän pituinen kaula. Erinomaisesti kehittynyt eturinta. Hyvä rinnan syvyys. Vahva luusto ja 



hyvät tassut. Peittää riittävästi maata seistessä. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Terveet 
liikkeet, joissa vapaat askeleet. Terveet edestä ja takaa. Erinomainen luonne. Vaivattomasti esiintyvä. 
Korkealuokkainen uros.   VAL2 KP PU4 
 
LEYENDAS SPONGEBOBSQUAREPANTS   7 v., ihanasti rakentunut valko-soopeli uros. Hyvä 
yhdistelmä eleganssia ja ääriviivoja. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva kaula. 
Erinomainen pituus. Hyvin elegantisti kaareutunut. Erinomainen eturinta ja rinnan syvyys. Vahva 
lanne. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Täydelliset matalat kintereet. Peittää paljon maata 
seistessä. Vapaat liikkeet. Tyypilliset liikkeet, erityisesti sivulta katsottuna. Erinomainen luonne. 
Vaivattomasti esiintyvä. Esitetään ihanassa kunnossa ikäisekseen.   SEN2 KP 
 
PEPERONE PARAHANDY   9 v., tumma-brindle. Klassinen tyyppi. Esitetään täydellisessä kunnossa 
ikäisekseen. Ihana yhdistelmä maskuliinista voimaa ja elegantteja ääriviivoja. Miellyttävä pää ja ilme. 
Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva, täydellisen pituinen kaula. Elegantisti kaareutunut. Erinomainen 
ylälinja, jossa vahva lanne. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Peittää juuri riittävästi maata 
seistessä. Hyvin tyypilliset liikkeet, joissa vapaat askeleet. Terveet etu- ja takaliikkeet. Ihana terve 
rakenne. Erinomainen luonne. Täydellisesti esiintyvä huippukunnossa.   SEN1 KP PU1 ROP BIS 
SENIOR 
 
WOODSMOKE REMARKABLE PIPSQUEAK   1O v. Melko ylikorkea ja hyvin raskas uros. 
Esitetään OK kunnossa, mutta kivekset puuttuvat, osa häntää ja hampaita. Toivoisin kaarevamman 
ylälinjan, jotta olisi tyypillisempi. Hyväksyttävä pää. Vahvat leuat. Hyvin vahva kaula ja pigmentti. 
Melko hyväksyttävä ylälinja. Valtaisa rintakehä. Raskas luusto. Vapaat ja vaivattomat liikkeet, mutta 
melko ahtaat takaa etu- ja takaliikunnassa. Hyvä luonne. Vaivattomasti esiintyvä.   SEN 3 
 
ANDANTINO CORSARO   12 v., maskuliininen brindle uros. Esitetään täydellisessä lihaskunnossa. 
Hyvä yhdistelmä massaa ja elegantteja ääriviivoja vielä tässä iässä. Hyvä pää ja ilme. Sulavat 
ääriviivat. Vahva lanne. Hyvä rinnan syvyys. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Melko hyvät 
liikkeet ikäisekseen. Vaikka etuliikkeet eivät enää ulotu pitkälle. Paljon draivia takaliikkeissä. Edelleen 
vahva takaosa. Vahvat ja täydelliset lihakset ikäisekseen. Hyvin miellyttävä luonne. Täydellisesti 
esiintyvä tip-top kunnossa.   VET2 KP 
 
WHIPTAILS REASON TO LOVE   12 v., valko-brindle, esitetään täydellisessä näyttelykunnossa 
ikäisekseen. Edelleen täydellinen yhdistelmä massaa ja ääriviivojen kauneutta. Peittää paljon maata 
seistessä. Miellyttävä pää ja ilme. Vahvat leuat. Oikea purenta. Vahva, erinomaisen pituinen kaula. 
Täydellinen rungon massa. Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. Erittäin hyvät, matalat kintereet. Ihanat 
liikkeet ikäisekseen joka suunnasta. Erinomainen luonne. Vaivattomasti esiintyvä. Korkealuokkainen 
veteraani. Esiintyy edelleen hienosti.  VET1 KP VSP-VETERAANI 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Erinomainen jalostusuros, jonka jälkeläisillä on ihanat koot ja 
tyypit. Massa yhdistyy elegantteihin ääriviivoihin. Erittäin hyvät, tasapainoiset kulmaukset. Kaksi eri 
yhdistelmää. Kaikkien laadukkuus näkyy yhtenäisellä tavalla. Kaikki peittävät paljon maata seistessä. 
Kaikilla on moitteettomat ja hyvin tyypilliset sivuliikkeet. Hieno ryhmä hyvin korkealuokkaisia 
yksilöitä.   JÄL1 KP BIS-JÄL 
 
C'MERE HATTARA   Korkealuokkainen, elegantti narttu, jolla hyvä massa. Ihanat kurvikkaat 
ääriviivat ja erinomaiset luustot. Esittää neljä jälkeläistä yhdestä pentueesta. Kaikki hyvin yhtenäisiä 



tyypiltään. Kaikilla samat ansiot kuin äidillään, kaikki hyvin kurvikkaita. Peittävät paljon maata 
seistessä. Erinomainen ryhmä joka suhteessa.   JÄL2 KP 
 
PIPSQUEAK EL ZORRO   Korkealuokkainen narttu, jolla erinomainen massa joka yhdistyy 
elegantteihin ääriviivoihin. Erinomainen luusto ja hienot kurvit. Esittää neljä jälkeläistä kahdesta 
pentueesta. Kaikki peittävät paljon maata seistessä. Kaikilla hyvä luusto. Kaikki eivät ole samaa 
tyyppiä. Melko korkealuokkainen, hyväntyyppinen ryhmä.   JÄL3 KP 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Korkealuokkainen narttu, jolla ihana tyyppi ja koko. Erinomainen 
luusto. Ihanat kurvit. Massa ja ääriviivojen eleganssi yhdistyy moitteettomalla tavalla. Esittää neljä 
jälkeläistä yhdestä pentueesta. Kaikilla emänsä ansiot ja kaikki ovat samaa, klassista rotutyyppiä. 
Todella yhtenäinen, korkealuokkainen ryhmä. Onnittelut!   JÄL1 KP BIS2-JÄL 
 
NARTUT 
 
AIRESCOT MAY MAZARINE   Kurvikas whippet-tyttö. Keskinkertainen luusto. Erinomaiset 
etuliikkeet tullessaan kohti. Voisi käyttää itseään enemmän sivuliikkeissä. Ihastuttava luonne.   JUN - 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Toinen kurvikas whippet-tyttö, jolla tasapainoinen pää. 
Erinomaiset takaliikkeet. Oikea luusto ikäisekseen. Lantio voisi olla parempi. Hyvä luonne.   JUN - 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   Kurvikas whippet-tyttö. Erinomainen luusto ja ylälinja. Hyvä pää ja 
ilme. Erinomaiset etuliikkeet. Ihastuttava luonne.   JUN - 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Massava whippet-tyttö, jolla erinomainen ylälinja. Hyvin tasapainoinen 
ja hyvin esiintyvä. Takaliikkeet voisivat olla paremmat. Ihastuttava luonne.   JUN4 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Suurempi whippet-tyttö. Hyvä rinnan syvyys. Tasapainoinen 
lapojen kulmaukset, erinomaiset etuliikkeet. Voisi olla vakaampi pöydällä.   JUN3 KP 
 
WHIPTAILS PAINTED PEARL   Hyvin sievä, tasapainoinen whippet-tyttö. Liikkui melko hyvin. 
Tasapainoinen, viehättävä pää. Aavistuksen pidempi kuin mistä pidän, mutta kokonaisuutena erittäin 
hyvä tasapaino. Oikea luusto tämän kokoiseksi.   JUN1 KP 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Toinen kurvikas, feminiininen whippet-tyttö. Liikkui vapaasti. 
Hyvin sievä pää. Lantio voisi olla parempi. Kokonaisuutena erinomainen laatu.   JUN2 KP 
 
BELLTOWN DARK ANGEL   Suurempi, kurvikas whippet-tyttö. Erinomaiset takaliikkeet ja hyvin 
viehättävä pää ja silmät. Miellyttävä ylälinja. Luustoa voisi olla tämän kokoiseksi enemmän. 
Ihastuttava luonne.   NUO- 
 
BELLTOWN DECEMBER DAY   Suurempi whippet-tyttö. Liikkuu erittäin hyvin. Sievä pää ja 
erinomainen tasapaino. Luustoa voisi olla tämän kokoiseksi hieman enemmän. Ihastuttava luonne.   
NUO3 KP 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Hyvin tyylikäs whippet-tyttö, jolla pitkät sivuliikkeet. Voisi liikkua 
paremmin edestä ja takaa. Pieni kuoppa ylälinjassa sää'än takana. Kokonaisuutena laadukas narttu, jolla 



hyvä luonne.   NUO4 KP 
 
MISTYQ BALLADE   Suurempi, siitostyyppinen whippet-narttu. Liikkuu erittäin hyvin, hyvä ylälinja 
ja luusto. Tasapainoinen pää ja miellyttävä ilme. Voisi olla vakaampi pöydällä.   NUO- 
 
MISTYQ BLISS'N KISS   Suurempi, kurvikas whippet-tyttö, jolla kaunis rinnansyvyys ja alalinja. 
Liikkuu erittäin hyvin takaa ja tasapainoisesti sivulta. Kaunis tyyppi.   NUO2 KP 
 
PLAY A WHILE IITTALA   Suurempi, mutta kaunis tasapainoinen whippet-tyttö. Erinomaiset 
sivuliikkeet ja takaliikkeet. Upea ylälinja, sievä pää ja kaula. Suloinen luonne.   NUO1 KP 
 
SILENTKAZE DEPTH OF MYLOVE   Ihastuttava whippet-tyttö, jolla kaunis rotutyyppi. 
Erinomainen ylälinja ja viehättävä pää. Voisi liikkua paremmin tänään.   NUO- 
 
C'MERE FAIRY PRINCESS   Pitkänomainen, sulavalinjainen ja tasapainoinen whippet-narttu. Pitkä 
kaula ja sievä pää. Keskinkertainen luusto. Hyvät takaliikkeet. Sivuliikkeitä vaikea arvostella. Super 
luonne.   NUO- 
 
C'MERE HATTARA   Massava whippet-tyttö, jolla ihana luusto ja erinomaiset liikkeet. Hyvä ylälinja 
ja ihana luonne.   AVO- 
 
DELLANDROS AFRODITE ELIZABETH   Tyypillinen, kurvikas whippet-tyttö. Kaunis tasapaino ja 
erittäin hyvin treenattu. Hyvät takaliikkeet ja riittävät sivuliikkeet. Luustoa voisi olla aavistuksen 
enemmän. Hyvin viehättävä.   AVO- 
 
HAMRYA'S HAPPY TO BE AT SOPISCO   Suurempi-tyyppinen whippet tyttö, jolla kaunis runko ja 
hyvä ylälinja. Pitkä, hyvin kiinnittynyt kaula. Voisi käyttää itseään paremmin sivuliikkeissä. Ihana 
luonne.   avo- 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Tyypikäs, tasapainoinen whippet-tyttö, jolla erinomaiset liikkeet ja 
pitkä kaula. Kokoisekseen oikea luusto. Upea monella tapaa.   AVO1 KP PN4 
 
MISTYQ AAMUYÖN KUU  Tyypikäs whippet-tyttö, jolla kaunis ylälinja ja ihanat kurvit. Pitkä kaula. 
Luustoa voisi olla enemmän tämän kokoiselle. Hyvin suloinen luonne.   AVO- 
 
MISTYQ AURINKOSADE   Suurempi, massava whippet-tyttö, jolla hyvin viehättävä väri. Hyvä 
ylälinja ja riittävät sivuliikkeet. Etu ja takaliikkeitä vaikea arvostella johtuen mustasukkaisesta 
koirakaverista. Kaunis rotutyyppi.   AVO- 
 
PIPSQUEAK KANELIKORPPU   Viehättävä whippet-tyttö, jolla upeat sivuliikkeet ja sievä 
rotutyyppi. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat. Kokonaisuutena laadukas whippet-tyttö.   
AVO3 KP 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Tasapainoinen whippet-tyttö, jolla hyvät liikkeet kokonaisuutena. 
Hyvin kiinnittynyt kaula ja viehättävä pää. Sääri voisi olla aavistuksen lyhyempi. Kokoisekseen riittävä 
luusto.   AVO- 
 



PIPSQUEAK LOVELY WHIPSTER   Viehättävä, kurvikas whippet-tyttö, jolla upeat, tasapainoiset 
sivuliikkeet. Hyvä ylälinja. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat. Hyvin viehättävä.   AVO- 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   Pidempi, kurvikas whippet-tyttö, jolla kauniisti täyttynyt eturinta 
ja pitkä, hyvin kiinnittynyt kaula. Sievä pää ja ilme. Etu- ja takaliikkeet voisivat olla paremmat. Hyvin 
sievä.   AVO2 KP 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Suurempi, massavampi whippet-tyttö. Pidempi rotutyyppi. Liikkuu 
hyvin takaa. Pitkä, hyvin kiinnittynyt kaula. Luustoa voisi olla hieman enemmän tämän kokoiseksi. 
Kokonaisuutena hyvä laatu.   AVO- 
 
RAZAMANAZ GUARDIAN ANGEL   Suurempi, hyvin kurvikas whippet-tyttö. Erinomaiset etu- ja 
takaliikkeet. Ylälinja on parempi liikkuessa kuin seistessä pöydällä. Kaunis tyyppi.   AVO- 
 
SCHEIK'S DANCING QUEEN   Suurempi jalostustyyppinen whippet-tyttö, joka liikkuu hyvin takaa. 
Pitkä, hyvin kiinnittynyt kaula. Hyvin viehättävä väri ja merkit. Ihana luonne.   AVO- 
 
SILENTKAZE CROWN OF JEWELS   Tyypikäs, kurvikas whippet-narttu. Erinomaiset takaliikkeet ja 
tasapainoiset sivuliikkeet. Luustoa voisi olla aavistuksen enemmän tämän kokoiseksi. Ihana luonne.   
AVO- 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   Tyypikäs whippet-tyttö, jolla pitkä kaula ja hyvät 
takakulmaukset. Tarvitsee enemmän luustoa kokoonsa nähden. Kaunis pää ja silmät.   AVO- 
 
TÄYSIKUUN RAKKAUSTARINA   Narttumainen, vanhanaikaisen tyyppinen whippet, jolla 
viehättävät värimerkinnät ja hyvä tasapaino. Voisi liikkua hieman vakaammin.   AVO- 
 
WILES AMAGICIANSHAT   Suurempi tyyppinen whippet-tyttö, aavistuksen pidempi kuin mistä 
pidän. Hyvin viehättävä väri ja sievä pää. Liikkuu hyvin sivulta. Etuliikkeitä vaikea arvostella. Sievä 
tyyppi.   AVO4 KP 
 
WILES AMORSBESTFRIEND   Suurempi whippet-tyttö. Erinomaiset etu- ja takaliikkeet. Hyvin 
viehättävä väri ja tyyppi. Ihana luonne. Kokonaisuutena hyvä laatu.   AVO- 
 
PERFECT STRANGER DANGEROUS BEAUTY   Kaunistyyppinen whippet-narttu. Erinomaiset 
pitkät etuliikkeet. Hyvä ylälinja. Hyvin kiinnittynyt kaula. Hyvin suloinen.   KÄY2 KP 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   Viehättävä whippet-tyttö, jolla sievä tyyppi. Hyvät pitkät 
etuliikkeet ja ylälinja. Kaunis luusto tämän kokoiseksi.   KÄY4 
 
SATANGIN LAP LANDIA   Suurempi, kurvikas whippet-tyttö, jolla kaunis alalinja. Viehättävä pää ja 
ilme. Liikkuisi paremmin, jos sen lantio olisi aavistuksen pidempi. Sievä tyyppi.   KÄY3 
 
WILES AURELIASFUNFAIR   Kurvikas whippet-tyttö, jolla erinomaiset sivuliikkeet ja oikea 
ylälinja. Kaunis pää ja silmät, vahva alaleuka. Luustoa voisi olla aavistuksen enemmän tämän 
kokoiselle, mutta kokonaisuutena erinomainen laatu.   KÄY1 KP 
 



C'MERE DREAMBABY   Pidempi-tyyppinen whippet narttu. Hyvin tasapainoinen etu- ja takaosa. 
Pitkä, hyvin kiinnittynyt kaula. Liikkuu hyvin sivulta, käyttäisi takaosaansa paremmin jos sen sääri 
olisi aavistuksen lyhyempi. Hyvin viehättävä.   VAL- 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   Hyvin viehättävä, tyypikäs whippet-tyttö. Kauniit sivuliikkeet ja 
erinomaiset takaliikkeet. Hyvin tasapainoinen kauttaaltaan. Luustoa voisi olla aavistuksen enemmän 
tämän kokoiseksi. Hyvin esiintyvä, viehättävä luonteeltaan.   VAL4 KP 
 
PIPSQUEAK FORZA MAGICA   Kauniisti liikkuva whippet-tyttö. Erinomaiset etu- ja takaliikkeet, 
ihanat tasapainoiset lavat. Hyvin kiinnittynyt kaula. Voisi olla hieman hoikempi. Hyvin 
korkealuokkainen.   VAL1 KP PN1 VSP 
 
PIPSQUEAK HYVÄ BORE   Suurempi, pidempi-tyyppinen whippet-tyttö. Pitkä, hyvin kiinnittynyt 
kaula. Liikkuu vapaasti ja hyvin viehättävästi ja tyylikkäästi. Miellyttävä pää ja luonne.   VAL- 
 
PIPSQUEAK IT IS MAGIC OF MYSK   Hyvin tyypikäs whippet-tyttö, jolla kauniit ja pitkät 
etuliikkeet. Hyvä ylälinja ja viehättävä väri. Voisi liikkua hieman leveämmin takaa. Ihana luonne.   
VAL- 
 
SCHEIK'S CHANTICLEER   Suurempi, pidempi jalostustyyppinen whippet-tyttö. Hyvin viehättävä ja 
liikkuu vapaasti. Kokoisekseen oikea luusto ja miellyttävä luonne.   VAL- 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Ihana, tyypillinen whippet-tyttö. Erinomainen, tasapainoinen takaosa ja 
sitä vastaavat liikkeet. Liikkuu hyvin sivulta. Rintakehä voisi olla aavistuksen syvempi. Olkavarret 
voisivat olla aavistuksen viistommat, mutta liikkuu kokonaisuutena hyvin. Korkealuokkainen whippet-
narttu.   VAL2 KP PN3 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Hyvin sievä, fawn-valkoinen narttu, jolla ihana rotutyyppi. Hyvin 
terveet etu- ja takaliikkeet ja liikkuu hyvin sivulta. Toivoisin aavistuksen enemmän luustoa ja kaulan 
pituutta. Kokonaisuutena hyvin korkealuokkainen.   VAL3 KP 
 
PEPERONE PARTYLINE   Viehättävä whippet-tyttö, jolla kaunis rotutyyppi. Sievä, tasapainoinen 
pää. Riittävä luusto kokoon nähden. Pitkä, hyvin kiinnittynyt kaula. Hyvin viehättävä luonne ja 
esiintyminen.   SEN3 KP 
 
PIPSQUEAK EL ZORRO   Pidempityyppinen whippet-tyttö. Hyvin sulavat linjat. Voisi olla hieman 
hoikempi ja paremmassa lihaskunnossa. Hyvin viehättävä pitkä kaula ja miellyttävä ilme. Ihana luonne.   
SEN4 KP 
 
SOFTOUCH PEPPAR PEPPAR   Suurempi, pidempi whippet-narttu. Liikkuu vapaasti ja riittävä 
luusto kokoisekseen. Ihana pää ja miellyttävä ilme. Hyvin viehättävä kokonaisuus.   SEN2 KP 
 
SOFTOUCH PINQUANA   Hyvin sievä ja hyvin esiintyvä whippet-tyttö. Tasapainoiset liikkeet ja 
ihana tyyppi. Lanneosa ja sääri voisivat olla aavistuksen lyhyemmät. Kokonaisuutena upea laatu.   
SEN1 KP PN2 
 
CHOSEN TRICKS DECEMBER   Kurvikas ja viehättävä veteraani whippet-tyttö. Kaunis, hyvin 



kiinnittynyt kaula. Sievä alalinja ja rotutyyppi. Ihastuttavassa kunnossa ikäisekseen ja esiintyy hyvin.   
VET1 KP ROP-VET 
 
NIMRODEL INFAMY   Hyvin suloinen veteraani-tyttö, vanhanaikaista rotutyyppiä ja tyyliä. Kurvikas 
ylä- ja alalinja. Prinsessa, ihana luonne.   VET4 KP 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   Ihana pidempi-tyyppinen, mutta hyvin tyylikäs whippet veteraani-
tyttö. Liikkuu melko hyvin ikäisekseen edestä ja takaa. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Sievä pää ja 
viehättävä, hyvin kiinnittynyt kaula.   VET2 KP 
 
SOFTOUCH SINGING SPIRIT   Sievä fawn-valkoinen whippet veteraani-tyttö. Hyvin terveet etu- ja 
takaliikkeet ikäisekseen. Viehättävä, hyvin kiinnittynyt kaula. Riittävä luusto ja hyvä kunto. Ihana 
luonne.   VET3 KP 
 
C'MERE KENNEL   Kurvikas ryhmä, jossa samantyyppisiä uroksia ja narttuja. sievät ilmeet ja hyvin 
samanlaiset lapojen rakenteet ja kaulat. Hyvät liikkeet.   KAS4 KP 
 
MISTYQ KENNEL   Ryhmä suurempia whippet-narttuja, joilla kokonaisuutena kurvikkaat rungot ja 
alalinjat.   KAS- 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Ryhmä erinomaisesti liikkuvia, joilla erinomaiset sivuliikkeet. Kaikki hyvin 
samanlaisia rakenteeltaan ja muodoltaan.   KAS1 KP 
 
SOFTOUCH KENNEL   Tyypikäs ryhmä hyvin liikkuvia whippettejä. Kaikilla erinomaiset lanneosan 
pituudet.   KAS2 KP 
 
WHIPTAILS KENNEL   Ryhmä kurvikkaita, klassisen rotutyypin omaavia whippettejä. Kaikilla 
samanlaiset kaulat ja lapojen rakenteet.   KAS3 KP 
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PENNUT - NARTUT 
 
OF STREAMLINE LOVELY LILAC   7 kk:n ikäinen pentu, jolla hyvät linjat. Hyvä korvien asento. 
Oikea purenta. Pitkä kaula. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvät liikkeet, 
erityisesti sivulta.   PE1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 



 
APRICOT JAM LANCAR KEYZER   18 kk. Hyvä pää. Erinomainen pigmentti ja ilme. Hyvin 
miellyttävä, pitkä kaula. Erinomainen ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvät etukulmaukset. Hieman 
suora. Erinomaiset takakulmaukset. Hyvät tassut ja ranteet. Yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet. Hyvät 
sivuliikkeet.   NUO ERI1 PU1 SERT VSP 
 
TARUMETSÄN PELLE PELOTON   20 kk, uros jolla vahva ja hieman liian raskas pää. Hyvä 
pigmentti. Oikea purenta. Vahva, hyvin kiinnittynyt kaula. Erittäin hyvä rungon massa. Hyvät 
kulmaukset. Oikea hännän kiinnitys. Hyvät liikkeet. Toivoisin hieman enemmän voimaa takaosaan.   
NUO EH2 
 
CHOSEN TRICKS FULL MONTY   3 v. uros, jolla hyvä rungon massa. Vahva, urosmainen pää. Hyvä 
pigmentti. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikeat etu- ja takakulmaukset. Erinomaiset tassut ja 
ranteet. Hyvin kiinnittynyt häntä. Ei ole rentoutunut liikkeissä. Tarvitsee enemmän voimaa.   AVO 
EH3 
 
EIMIKIN BETER PAN   3 v. Hyvän muotoinen uros. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikeat korvat ja 
purenta. Hyvin miellyttävä, pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Toivoisin hieman lisää rintakehää. Suorat 
etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset. Hyvät tassut ja ranteet. Melko leveät takaliikkeet. Sivulta 
katsottuna liikkuu melko vaivattomasti ja terveesti.   AVO ERI2 
 
PIPSQUEAK MUSKETTISOTURI   3 v., erittäin hyvänkokoinen uros. Hyvä pää ja erinomainen ilme. 
Oikea purenta. Hyvä, pitkä kaula. Hyvä ylälinja, rintakehä ja eturinta. Suorat etukulmaukset. Hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin edestä ja takaa, sivulta hyvin terveesti.   AVO ERI1 PU2 
VASERT 
 
TRUBADUURI   3 v. Melko kookas uros, jolla miellyttävä pää. Hyvä pigmentti, oikea purenta. Hyvä, 
pitkä kaula. Hyvä rintakehä. Oikeat etu- ja takakulmaukset. Hyvät tassut ja ranteet. Ei ole täysin 
rentoutunut tänään. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta.   AVO EH4 
 
NARTUT 
 
VI'WAUN ULLA   15 kk., Hyvin miellyttävä narttu, jolla hyvä pää ja ilme. Vielä hieman suorat 
etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin hyvät tassut ja ranteet. Hyvät yhdensuuntaiset 
liikkeet.   JUN ERI1 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   18 kk., hyvin miellyttävän mallinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Oikea 
purenta. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Hyvät tassut ja ranteet. Hyvät 
yhdensuuntaiset, terveet liikkeet sivulta katsottuna.   NUO ERI2 PN4 
 
BONNYWAPIT CLARISSA   1,5 v. Hyvänkokoinen narttu, jolla oikea pää. Hyvä pigmentti. 
Miellyttävä, hyvin kiinnittynyt kaula. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Suorat edestä. Hyvät tassut 
ja ranteet. Hyvät liikkeet.   NUO ERI4 
 
MY CAMELOT SUN CITY   19 kk. Hyvin elegantti tyyppi. Hyvin miellyttävä pää ja ilme. Hyvä 
ylälinja. Erinomainen rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvät tassut ja ranteet. Yhdensuuntaiset 
liikkeet sivulta. Toivoisin pidemmät etuliikkeet.   NUO ERI1 PN3 



 
OF STEAMLINE FUNKY MARQUISE   1,5 v., melko kookas narttu. Oikea pää ja purenta. Pitkä, 
hyvin kiinnittynyt kaula. Oikea ylälinja. Hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Erinomaiset tassut ja 
ranteet. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, sivulta hyvin, mutta on hyvin ylpeä hännästään.   NUO ERI 
 
SILENTKAZE DANCING DELIGHT   1,5 v., erinomaisen kokoinen narttu. Hyvin miellyttävät linjat. 
Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuessa hieman 
ahdas takaa, hyvät sivuliikkeet.   NUO ERI3 
 
AQUARIA   4 v. Erinomainen koko. Hyvin miellyttävä pää. Erinomainen pigmentti. Oikea purenta. 
Hyvä, pitkä kaula. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erinomaiset tassut ja ranteet. Hyvät terveet liikkeet, 
hieman ahdas takaa.   AVO ERI1 PN1 SERT ROP 
 
BEST-LOOKING NOT A EASY CASE   4 v. Erittäin hyvä koko. Miellyttävä pää. Oikea purenta. 
Hyvä kaula. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä. Erittäin hyvät kulmaukset. Erinomaiset tassut. 
Ahdas takaa. Toivoisin myös hieman lisää voimaa sivuliikkeisiin.   AVO ERI 
 
BONNYWAPIT ALOTTATTITUDE   3 v. Melko iso. Erittäin hyvä ääriviivat. Hyvä pää ja pigmentti. 
Miellyttävä, pitkä kaula. Erinomainen ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä. Erittäin hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Hyvät tassut ja ranteet. Hyvät, terveet liikkeet, jotka peittävät paljon maata.   AVO 
ERI3 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   2 v. Miellyttävä koko. Hyvä pää ja oikea purenta. Erittäin hyvä 
ylälinja. Hieman suora edestä. Hyvät takakulmaukset. Hyvin kiinnittynyt häntä. Erinomaiset tassut ja 
ranteet. Erittäin hyvät, yhdensuuntaiset liikkeet.   AVO ERI4 
 
KIIKURIN LEMMENJUOMA   3 v., hyvä koko. Miellyttävä pää ja erinomainen ilme. Oikea purenta. 
Pitkä, hyvin kiinnittynyt kaula. Hyvä ylälinja. Erinomainen rintakehä. Hyvät etu- ja erittäin hyvät 
takakulmaukset. Erinomaiset tassut. Erinomaiset, yhdensuuntaiset liikkeet. Erittäin hyvät sivuliikkeet.   
AVO ERI2 PN2 VASERT 
 
SAGRAMOUR SHACHAR   2,5 v. Hyvänkokoinen narttu. Hyvä pää ja kaula. Oikea purenta. Hyvä 
ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä. Hyvät takakulmaukset, suorat edessä. Hyvät tassut. Hyvät liikkeet.   
AVO ERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOTKA KV  13.-14.7.2009 
Tuomari: Annukka Paloheimo  (5+6) 
 
UROKSET 



 
HOT ISLE JERBIS   Koko n. 55 cm. Useita senttejä yli rodun ylärajan. Erinomaiset mittasuhteet. 
Kaunis pää. Tyylikäs kaula. Melko pysty olkavarsi. Hyvä rintakehä. Hienot, tiiviit käpälät. Hieman 
laiska liikerata. Saisi olla luustoltaan hieman sirompi. Koko pudottaa palkintosijaa.   NUO H 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Koko n. 50 cm. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen koko. Ylälinja voisi 
olla hieman tyylikkäämpi. Hieman kevyt kuono. Tyylikäs kaula. Sopiva luusto. Hieman laiska 
liikkumaan.   NUO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP 
 
TIGER'S CHAOS ALL IN ONE   Hyvin kaunisilmeinen. Hyvät mittasuhteet ja koko. Melko pysty 
olkavarsi. Hyvä rintakehä. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Sopiva luusto. Liikerata saisi olla 
hieman pidempi. Kauniisti esitetty.   NUO ERI2 PU2 VASERT VARACA 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Koko n. 52 cm. Hyvin kaunislinjainen. Hieman kookas. Voisi olla 
siroluustoisempi. Hyvä ilme. Kaunis kaula. Liikerata saisi olla hieman pidempää. Kauniisti esitetty.   
AVO ERI1 PU4 
 
NIGHTJAR   Koko n. 51 cm. Tasapainoisesti liikkuva. Voimakas, pitkälinjainen. Hyvä ylälinja. Tilava 
rintakehä. Pitkä sääri. Kauniisti esitetty.   VAL ERI1 PU3 
 
NARTUT 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Hyvin kaunislinjainen. Hyvän kokoinen. Kauniit liikkeet. Erinomainen 
ylälinja. Hyvin terverakenteinen. Hyvin lupaava.   JUN ERI1 PN1 SERT ROP 
 
OF STREAMLINE FAIRY PRINCESS   Hieman etumatala. Hyvä koko. Hieman kevyt kuono. Hyvä 
purenta. Hieman vaaleat silmät. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Raajakorkeutta saisi 
olla hieman lisää, samoin etukulmauksia.   NUO H 
 
OF STREAMLINE FOXY LADY   Koko n. 48 cm. Kaunislinjainen. Hyvin liikkuva. Hieman kookas. 
Kevyt kuono. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hivenen etumatala. Hyvä rintakehä. Riittävät 
takakulmaukset. Kauniisti esitetty.   NUO EH1 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Hyvin tasapainoinen. Tyylikäs. Kaunis ilme. Sopiva luusto. Olkavarsi 
saisi olla viistompi ja etuliike pidempi. Hyvä ylä- ja alalinja. Kaunis kokonaisuus.   AVO ERI2 PN3 
VARACA 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Hieman kookas. Hyvin kauniisti liikkuva. Kaunis ilme. Hieman kevyt 
kuono. Erinomainen ylälinja. Hyvä etuosa. Tiiviit käpälät. Hyvin kaunis kokonaisuus.   AVO ERI1 
PN2 VASERT CACIB 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   Sievä. Kauniit mittasuhteet. Siroluinen. Pitkä kaula. 
Olkavarsi saisi olla viistompi. Hyvä takaosa. Tiiviit käpälät. Saisi liikkua pidemmällä askeleella.   AVO 
ERI3 PN4 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ROVANIEMI KV  20.-21.6.2009 
Tuomari: Laura Cox, Irlanti  (10+13) 
 
UROKSET 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Hyvä tyyppi. Miellyttävät ääriviivat. Oikea pään muoto. Hyvä 
kaulan pituus. Oikea etuosa, ylälinja ja takakulmaukset. Liikkui OK. Tarvitsee kehittyä.   JUN ERI2 
 
WHIPTAILS PAINTED PICADOR   Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat. Hyvä pään muoto. Oikea etuosa, 
ylälinja ja takaosa. Hyvä hännän kiinnitys. Vapaat liikkeet. Tarvitsee kehittyä.   JUN ERI1 VASERT 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   OK tyyppi. Toivoisin paremmat ääriviivat. Hyvä pää. Hyvät pienet 
korvat. Hyvä kaulan pituus. Oikea etuosa. Toivoisin paremman ylälinjan. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Liikkuu hyvin edestä, hyvin ahtaasti takaa.   NUO EH1 
 
CALLECA'RY LOVE IS TO GOOD TO BE TR   Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat. Oikea pään muoto. 
Hyvä kaulan pituus. Oikea etuosa, ylälinja ja takaosa. Liikkuu vapaasti. Hyvä tasapaino.   VAL ERI3 
PU4 
 
LEKURIN EKSPERTTI   Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat. Oikea pää. Hyvä kaulan pituus. Oikea 
etuosa, ylälinja ja takaosa. Liikkuu vapaasti. Koon ylärajoilla.   AVO ERI1 PU3 SERT 
 
NOBLE NELLY'S ONE RUMBA   Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat. Toivoisin sen kauttaaltaan 
avoimemmaksi. Hyvä pään muoto. Oikea etuosa, ylälinja ja takaosa. Liikkuu vapaasti ja terveesti.   
AVO EH2 
 
NOBLE NELLY'S ONEBOOGIEWOOGIE   OK tyyppi ja ääriviivat. Koon ylärajoilla. Hyvä pään 
muoto. Aavistuksen virheellinen purenta. Hyvä kaulan pituus. OK etuosa. Hyvät takakulmaukset. OK 
takaliikkeet, löysät etuliikkeet.   AVO EH4 
 
RAZAMANAZ GANDALF THEGRAY   OK tyyppi ja ääriviivat. Hyvä pään muoto ja korvat. OK 
etuosa. Hyvä ylälinja. Toivoisin vahvemman takaosan. Pitäisi liikkua vapaammin.   AVO EH3 
 
TIGER'S CHAOS XTRALITE MATE   Oikea tyyppi. Erinomaiset ääriviivat. Hyvä pään muoto. Oikea 
purenta. Hyvä kaulan pituus. Oikea etuosa, ylälinja ja takaosa. Erinomainen lihaksisto. Liikkuu 
vapaasti ja terveesti.   VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 
 
WOODBROOK'S HAN SOLO   Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat. Hyvä pään muoto. Oikea etuosa, 
ylälinja ja takaosa. Hyvä lihaksisto. Liikkuu vapaasti. Hyvä tasapaino.   VAL ERI2 PU2 VARACA 
 
NARTUT 



 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat. Hyvä tasapainoinen pää. Oikea 
etuosa, ylälinja ja takaosa. Hieman sidotut liikkeet. Tarvitsee kehittyä.   JUN ERI1 PN3 VASERT 
 
PLAY A WHILE IITTALA   OK tyyppi. Narttumainen pää. Erittäin hyvä kaulan pituus. Oikea etuosa. 
OK ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Pitäisi liikkua vapaammin. Miellyttävä tasapaino.   NUO ERI1 
 
SILENTKAZE DANCING DELIGHT   OK tyyppi ja ääriviivat. Toivoisin tasapainoisemman 
kokonaisuuden. Oikea purenta. Toivoisin kevyemmät korvat. Hyvä etuosa. OK ylälinja. Hieman pitkä 
runko. Hyvät takakulmaukset. Pitäisi liikkua vapaammin.   NUO EH2 
 
AIRESCOT SPRING SUNDAY   Oikea tyyppi. Hyvä tasapaino. Hyvin narttumainen. Hyvä pään 
muoto. Hyvät silmät. Oikea purenta. Oikea etuosa, ylälinja ja takaosa. Hyvä lihaskunto. Liikkuu 
vapaasti.   AVO ERI4 
 
DELLANDROS ARCTIKA ICE-CREAM   OK tyyppi. Toivoisin paremmat ääriviivat. Toivoisin 
enemmän vahvuutta kauttaaltaan. Oikea etuosa. OK ylälinja. Toivoisin vahvemman takaosan. Pitäisi 
ottaa pidemmät askeleet liikkuessa. Hyvin kevyt luusto.   AVO EH 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Hyvä tyyppi ja ääriviivat. Hyvin narttumainen pää. Hyvä kaulan 
pituus. Oikea etuosa. OK ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä lihaksisto. Toivoisin vapaammat 
liikkeet.   AVO ERI3 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   OK tyyppi ja ääriviivat. Toivoisin tasapainoisemman 
kokonaisuuden. Narttumainen pää. Hyvä kaulan pituus. Virheellinen etuosa. OK ylälinja. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Liikkuu ahtaasti takaa ja hyvin leveästi edestä.   AVO EH 
 
NOBLE NELLY'S ONE SALSA   OK tyyppi ja ääriviivat. Toivoisin tasapainoisemman 
kokonaisuuden. Toivoisin paremman pään tasapainon ja muodon. Hyvä kaulan pituus. Virheellinen 
etuosa. OK ylälinja. Toivoisin vahvemman takaosan. Liikkuu leveästi edestä, toivoisin vapaammat 
liikkeet. Koon ylärajoilla.   AVO H 
 
RAZAMANAZ GUARDIAN ANGEL   Hyvä tyyppi ja ääriviivat. Koon ylärajoilla. Hyvä pää. Hyvä 
kaulan pituus. Oikea etuosa. Hieman pitkä runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvä lihaksisto. Liikkuu 
vapaasti.   AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   Oikea tyyppi. Tasapainoiset ääriviivat. Hyvä tasapainoinen pää. Hienot 
korvat. Hyvä kaulan pituus. Hyvä koko. Oikea etuosa, ylälinja ja takaosa. Hyvin narttumainen. Liikkuu 
vapaasti ja terveesti.   AVO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP 
 
ZARAQUE'S GOLDEN DREAM   Hyvä tyyppi ja ääriviivat. Miellyttävä tasapaino. Koon ylärajoilla. 
Hyvä pää. Hyvät korvat. Hyvä kaulan pituus. OKK etuosa. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. 
OK lihaksisto. OK takaliikkeet, hieman leveät etuliikkeet.   AVO ERI2 PN4 
 
AIRESCOT SPLENDID SUNDAY   Oikea tyyppi. Hyvin tasapainoiset ääriviivat. Narttumainen pää. 
Hyvä ilme. Erinomainen kaulan pituus. Oikea etuosa, ylälinja ja takakulmaukset. Hyvä lihaksisto. 
Liikkuu vapaasti ja terveesti.   VAL ERI1 PN2 VARACA 



 
PIPSQUEAK DREAM CATCHER   Oikea tyyppi. Hyvät ääriviivat. Hyvin tasapainoinen pää. Koon 
ylärajoilla. Hyvä kaulan  pituus. Oikea etuosa. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä 
lihaksisto. Liikkuu ahtaasti takaa, hyvin edestä.   VET ERI1 ROP-VET 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÄMEENLINNA  27.-28.6.2009 
Tuomari: Marja Salminen   (6+7, pennut 1+1) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
INFAMOUS CORNELIUS   Kauniisti rakentunut yli 7-kuinen urospentu. Hyvin maskuliininen pää. 
Voimakas kallo. Hyvä kaula ja runko. Vahva luusto. Hyvä rintakehä ja eturinta. Kaunis ylälinja. Hyvin 
kulmautunut. Aavistuksen leveä edestä. Liikkuu hyvin. Hyvät käpälät.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 
 
INFAMOUS CALORMENE DAWN   Hyvä koko. Kaunis rakenne. Hyvä pään pituus. Kallo-osa ei 
saisi enää levetä. Hyvä kaula. Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut, etenkin takaa. Hyvä rintakehän 
pituus ja eturinta. Liikkuu hyvin.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
UROKSET 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvä ilme ja korvat. Hyvä 
kaula. Riittävä luusto. Vielä hyvin kapea etuosa. Hyvin kulmautunut takaa. Etuosa-kapeus häiritsee 
etuliikkeitä, joiden tulisi olla vakaammat. Hyvä käytös. Esitetään kauniisti. Hyvin lupaava. Tarvitsee 
aikaa täyttyäkseen.   JUN EH2 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen rakenne ja mittasuhteet. Kaunis pää. Vahva kuono 
ja alaleuka. Hyvin taittuneet, isohkot korvat. Pitkä kaula. Kaunis ylälinja ja vahva luusto. Hyvä 
rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa. Liikkuu hyvin. Kaunis kokonaisuus.   JUN 
ERI1 PU1 SERT ROP 
 
BELLTOWN CALIFORNIA ROCKS   Erinomainen tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Turhan 
isot silmät. Oikein täyttyneet korvat. Hyvä kaula. Kaunis ylälinja. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut 
etuosa. Polvikulma voisi olla selvempi. Hyvä käytös. Liikkuu hyvin.   VAL ERI1 PU2 
 
PIPSQUEAK MUSKETTISOTURI   Hyvä koko. Riittävä pään pituus. Alaleuka voisi olla 
voimakkaampi ja luusto vahvempi. Hyvä kaula ja ylälinja. Syvä rintakehä ja hieman tukeva kunto 
tekevät koirasta raskaan. Niukasti kulmautunut etuosa. Tulisi liikkua pidemmällä askeleella.   AVO 
EH1 



 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvät korvat, kaula ja 
runko. Hyvä luusto. Kauniit käpälät. Hyvä eturinta ja rintakehä. Liikkuu hyvin. Selkälinja painuu 
turhan suoraksi koiran liikkuessa, seistessä ok.   VAL ERI3 PU4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää. Vahva kuono ja alaleuka. Oikein 
taittuneet korvat. Hyvä kaula. Kaunis ylälinja. Hyvä luusto. Karvapeite hieman ohut rintakehän 
alaosassa ja raajoissa. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä käytös, liikkuu hyvin. Hyvät käpälät.   VAL 
ERI2 PU3 
 
NARTUT 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Kauniisti rakentunut 10 kk narttu, jolla erittäin kauniit ääriviivat. 
Kaunis pää. Hyvin taittuneet korvat. Hyvä kaula. Kaunis ylälinja. Kapea etuosa. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Liikkuu erittäin hyvin. Tarvitsee aika, mutta hyvin lupaava.   JUN ERI1 
 
MISTYQ BALLADE   Voimakas, kauniisti rakentunut nuori narttu. Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää. 
Isohkot silmät. Hyvä kaula. Kaunis ylälinja. Vahva luusto. Hyvin kulmautunut takaosa, melko hyvin 
edestä. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvin täyttynyt runko. Liikkuu hyvin edestä, lyhyemmällä 
askeleella takaa.   NUO ERI1 PN3 
 
MISTYQ BLISS'N KISS   Kaunis pää. Oikeasentoiset korvat. Hyvä kaula. Luusto voisi olla kokoon 
nähden vahvempi. Hyvä rintakehä. Eturinta vielä niukka. Turhan voimakkaasti laskeva lantio. Hyvin 
kehittynyt runko. Kinner voisi olla vahvempi, häiritsee takaliikettä. Hyvä käytös.   NUO ERI2 PN4 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Hyvät mittasuhteet. Riittävä pään pituus. Hieman hento alaleuka. 
Hyvä kaula. Niukasti kulmautunut etuosa, joka on vielä kapea. Välikämmen tulisi olla vahvempi. 
Kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä käytös. Liikkuu hyvin.   AVO ERI2 PN2 VASERT 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Elegantti nartut. Kaunis pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. 
Hyvä rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä käytös. Liikkuu hyvin. Tasapainoinen 
kokonaisuus.   AVO ERI1 PN1 SERT FIN MVA VSP 
 
MISTYQ AAMUYÖN KUU   Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvä 
rintakehä. Selkälinja, etenkin liikkeessä, turhan suora. Niukasti kulmautunut etuosa, hyvin takaa. 
Karvapeite rintakehän alaosassa ja raajojen sisäpuolella ohut. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa. 
Hyvä käytös.   AVO EH3 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   Oikeat mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Hieman turpea kallo. 
Hyvä kaula. Oikein taittuneet korvat. Niukasti kulmautunut etuosa, paremmin takaa. Kaunis ylälinja. 
Takaliike pitäisi olla tehokkaampi.   KÄY ERI1 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TUUSULA  4.7.2009 
Tuomari: Dianna Spavin, GB (16+26, pennut 1+2) 
 
PENNUT – UROKSET 
 
INFAMOUS CORNELIUS   Hyvin kookas. Hyvä pää. Ihana etuosa ja tassut. Miellyttävä ylälinja ja 
Hyvä takaosa. Liikkui terveesti. Tarvitsee asettua.   PEK1 KP VSP-PENTU 

PENNUT – NARTUT 

 
INFAMOUS CLIPSIE   Ihana koko. Narttumainen pää. Hyvä etuosa ja tassut. Ylälinja putoaa hieman 
jyrkästi. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin takaa. Etuosan tarvitsee tiivistyä.   PEK2 KP 
 
SCHEK’S ENGLISH ROSE   Narttumainen pää. Hyvät korvat. Ihana etuosa. Super tassut. Hyvä rinnan 
syvyys ikäisekseen. Hieman tasainen ylälinja. OK takaliikkeet. Etuosan tarvitsee tiivistyä.   PEK1 KP 
ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
BELLTOWN EXCUSE ME LADIES   Hyvä rotutyyppi. Miellyttävä pää. Toivoisin hieman enemmän 
luustoa. OK ylälinja. Hyvä takaosa. OK takaliikkeet. Hieman virheellisesti edestä.   JUN ERI4 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Ihana tyyppi. Laadukas pää. Super etuosa. Hyvä ylälinja ja 
takaosa. Hyvät takaliikkeet. Hieman löysä edestä.   JUN ERI1 
 
SOPISCO BEAR PAW   Hyvin kookas. Miellyttävä pää ja korvat. Suora etuosa. Hyvä rinnan syvyys. 
Hyvin kehittynyt takaosa. Liikkui hyvin edestä, mutta ahtaasti takaa.   JUN ERI 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Hyvät ääriviivat. Miellyttävä pää. Hyvä luusto ja etuosa. Toivoisin 
hieman syvemmän rintakehän. Hyvälihaksinen takaosa. Ylälinja tasaantuu liikkuessa. OK liikkeet, 
mutta ne olisivat voineet olla voimakkaammat.   JUN ERI2 
 
SOPISCO BUFFALO HUNTER   Hyvin kookas. Hyvä pää ja korvat. Hyvä kaula ja lavat. Miellyttävä 
luusto ja tassut. Hyvä ylälinja. Hyvälihaksinen takaosa. Liikkeet tuottivat pettymyksen.   JUN ERI3 
 
BESTIES LEPAKKOMIES   Miellyttävä pää. Toivoisin hieman enemmän luustoa. Esitetään kovassa 
kunnossa. Toivoisin paremman hännän kiinnityksen. OK takaliikkeet, etuliikkeet eivät aivan niin 
hyvät.   NUO EH1 
 
C’MERE FATHER’S SON   Ihana rotutyyppi. Miellyttävä pää. Suora etuosa. OK ylälinja. Hyvä 
takaosa. Liikkeet tuottivat pettymyksen.   AVO ERI4 
 
CHOSEN TRICKS FULL MONTY   OK tyyppi. Toivoisin paremmat lavat. Suora etuosa ja 
miellyttävät tassut. Hyvä rinnan syvyys. Toivoisin viettävämmän ylälinjan. Hyvä takaosa. Liikkui 



leveästi edestä ja hieman kömpelösti.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK MUSKETTISOTURI   Laadukas uros. Super pää. Ihanat ääriviivat. Erinomainen 
takaosa. Hyvä kaula ja lavat. Ihanat liikkeet, erityisesti sivulta.   AVO ERI1 PU2 SERT FI MVA 
 
SÖKÖVINTIN JX-BUFFALO   Aavistuksen narttumainen. Toivoisin enemmän luustoa ja massaa. 
Miellyttävät ääriviivat. Hyvät  polvikulmaukset. Huonot etu- ja takaliikkeet.   AVO EH 
 
TRUBADUURI   Hyvin kookas. Urosmainen pää. Hyvä rotutyyppi. Hyvät ääriviivat. Liikkui terveesti 
silloin kun asettui. Tarvitsee enemmän kehäharjoitusta.   AVO ERI 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   Miellyttävä tyyppi. Erittäin hyvä pää ja ilme. Toivoisin paremman 
etuosan rakenteen. OK ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. OK etuliikkeet. Hyvin ahtaat takaliikkeet.   
AVO ERI3 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Ihanat ääriviivat seistessä. Super pää. Hyvä kaula. Erinomainen 
etuosa. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Hyvät etuliikkeet, takaliikkeet tuottavat pettymyksen.   
AVO ERI2 PU4 VASERT 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Hyvin kookas. Ihana muoto. Ihana pää ja ilme. Hyvä etuosa. Vahva 
lanne.. Hyvä takaosa. Miellyttävät sivuliikkeet, aavistuksen ahtaat takaa, hieman leveät edestä 
liikkuessa.   VAL ERI3 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Laadukas uros. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja lavat. Syvä 
rintakehä. Toivoisin hieman kuroutuneemman alalinjan. Hyvä takaosa. Hyvät liikkeet.   VAL ERI2 
PU3 
 
WHIPTAILS SALT’N PEPPER   Hyvin tyypikäs. Hyvä pää ja korvat. Miellyttävä etuosa. Super 
ylälinja. Peittää paljon maata seistessään. Hyvät kintereet. Liikkui hyvin takaa, aavistuksen löysästi 
edestä.   VAL ERI1 PU1 ROP  
 
NARTUT 
 
GASELLE’S TITLEIST   Kaunis pää. Hyvä etuosa ja tassut. Hyvä rinnan syvyys. Ylälinja putoaa 
hieman jyrkästi. Hyvin terveet liikkeet. Miellyttävä koko.   JUN ERI4 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Super narttumainen pää. Hyvä kaula. Ihana etuosa ja tassut. Hyvä 
ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkui hyvin takaa, etuliikkeiden tulee tiivistyä hieman.  JUN 
ERI3 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Miellyttävä koko. Ihanat ääriviivat. Sievä pää. Hyvä luusto ja tassut. 
Oikea ylälinja. Toivoisin vahvemmat kintereet. Liikkeiden tulee tiivistyä.   JUN ERI1 
 
PUHURIN ZYRETHE   Hyvin narttumainen. Toivoisin sitä enemmän ikäänsä nähden. Sievä pää. 
Toivoisin paremmat lavat ja enemmän takakulmauksia. OK etuliikkeet, hieman ahtaat takaa.   JUN EH 
 
WHIPTAILS PAINTED PIMENTA   Toivoisin sitä enemmän ja enemmän painoa. Toivoisin 



pyöreämmät kylkiluut. Hyvä kaula. Suora etuosa. Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. Olisi voinut liikkua 
paremmin.   JUN EH 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Toivoisin enemmän päätä ja massaa. Miellyttävät ääriviivat. 
Hyvä takaosa. Toivoisin paremmat lavat. Liikkui OK.   JUN ERI2 
 
BESTIES LEMMIKKI   Narttumainen pää. Miellyttävä kaula. Hyvä etuosa. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä 
ylälinja. Liikkui hyvin takaa, hieman löysästi ranteista. Voitaisiin esittää paremmin.   NUO ERI3 
 
C’MERE ICY CRYSTAL   Ihanat ääriviivat. Peittää paljon maata seistessään. Super pää. Hyvä etuosa 
ja ylälinja. Erinomainen takaosa. Ihanat sivuliikkeet, etu- ja takaliikkeet eivät niin hyvät.   NUO ERI2 
PN3 VASERT 
 
MIYESSA ADELINDA   Hyvin narttumainen. Ihana koko ja muoto. Erinomainen ylälinja ja takaosa. 
Terveet, vapaat liikkeet.   NUO ERI1 PN1 SERT VSP 
 
PLAY A WHILE IITTALA   Hyvin kookas ja hieman urosmainen. Miellyttävä muoto. Hyvä etuosa. 
Hyvä ylälinja ja takaosa. Hieman raskaat liikkeet ja liikkuu rapukäyntiä edestä ja takaa.   NUO ERI4 
 
BELLTOWN BLACKBALLET   Miellyttävä koko. Narttumainen pää. Hyvä rinnan syvyys. Toivoisin 
enemmän kaulaa ja paremman ylälinjan. Hyvät polvikulmaukset. Liikkui aavistuksen ahtaasti takaa, 
OK edestä.   AVO ERI 
 
ENCAUTOM’S LOVELY VANILLA   Liikkui terveesti edestä ja takaa, mutta sivuliikkeissä voisi olla 
enemmän draivia. Narttumainen pää. Hyvä kaula. Hyvä luusto. Miellyttävä ylälinja ja takaosa. 
Esitetään hyvässä kunnossa.   AVO ERI2 
 
ENDEAVOUR OF SPELLBOUND   Miellyttävä muoto ja hyvä ylälinja. Narttumainen pää. Ihana 
etuosa ja tassut. Liikkeet voisivat olla paremmat. Hieman heikot kintereet.   AVO ERI3 
 
HAMRYA’S HAPPY TO BE AT SOPISCO   Miellyttävät ääriviivat. Aavistuksen urosmainen ja hyvin 
kookas nartuksi. Hyvä kaula. Ihana etuosa ja tassut. Oikea ylälinja. Hyvä takaosan rakenne. Liikkeet 
voisivat olla eloisammat.   AVO ERI 
 
KHALIBADH STORMKLOCKA   Sievä pää. Hyvin kookas. Toivoisin paremmat lavat, mikä näkyy 
puutteellisissa etuliikkeissä. Suora etuosa, hyvät tassut. Hyvät kylkiluut ja oikea ylälinja. 
Yhdensuuntaiset liikkeet.   AVO ERI1 
 
PIPSQUEAK KANELIKORPPU   Hyvä pigmentti. Toivoisin enemmän alaleukaa. Suora etuosa. Hyvät 
tassut. Toivoisin paremman etuosan rakenteen. Oikea ylälinja ja hyvä takaosa. Voisi liikkua paremmin.   
AVO ERI 
 
PIPSQUEAK KERMATOFFEE   Sievä pää. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat lavat. Suora etuosa. 
Hieman korkealle kiinnittynyt häntä. Toivoisin vahvemmat kintereet. OK etu- ja takaliikkeet, mutta 
draivia puuttuu.   AVO EH 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Liian lihava, mikä aiheuttaa huonot etuliikkeet. Miellyttävät 



ääriviivat. Narttumainen pää. Erinomainen etuosa. Lihaksikas takaosa. Kintereet voisivat olla 
vahvemmat.   AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Hyvä, kunnollinen narttu. Ei mitään silmiinpistäviä virheitä. 
Miellyttävä pää, etuosa. Hyvä rinnan syvyys. Oikea ylälinja. Terveet, vapaat liikkeet.   AVO ERI4 
 
TIGER’S CHAOS SUPADUMA SHIMMA   Hyvä rotutyyppi, mutta liikkeet tuottavat pettymyksen. 
Narttumainen pää. Hyvä kaula. Miellyttävä etuosa. Toivoisin vahvemman takaosan. Peittää paljon 
maata.   AVO ERI 
 
TIGER’S CHAOS THIS IS E’NUFF   Hyvin kookas ja erittäin huonot takaliikkeet. Hyvät etuliikkeet. 
Narttumainen pää. Suora etuosa. Hyvä rinnan syvyys. Oikea ylälinja. Heikot kintereet. AVO ERI 
 
TÄYSIKUUN SÄVELMÄ   Ihana muoto ja koko. Narttumainen pää. Hyvä etuosa. Toivoisin hieman 
paremmat lapojen kulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Hyvä ylälinja. OK takaliikkeet, hieman leveät 
etuliikkeet.   AVO ERI 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   Miellyttävä muoto ja koko. Narttumainen pää. Hyvä etuosa ja 
tassut. Hyvä ylälinja. Miellyttävä takaosa. OK liikkeet.   KÄY ERI1 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   Ihana rotutyyppi. Narttumainen pää. Super ääriviivat. 
Liioittelematon. Miellyttävä etuosa ja luusto. Ihana takaosa. Liikkui hyvin.   VAL ERI2 PN4 
 
WHIPTAILS MILK’N HONEY   Päivän terverakenteisin narttu. Super ääriviivat. Sievä pää. Hyvä 
etuosa. Ihana ylälinja ja takaosa. Asiantuntevasti esitetty.   VAL ERI1 PN2 
 
PEPERONE PARTYLINE   Arvokas, sulavalinjainen lady. Miellyttävä etuosa. Hyvä luusto. Ihana 
kaula ja hyvä takaosa. Liikkui hyvin. Esitetään erinomaisessa kunnossa.   VET ERI1 ROP-VET 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Miellyttävä koko. Hyvin tyypilliset päät ja ääriviivat. Ilman karkeutta.   
KAS2 
 
WHIPTAILS KENNEL   Ihana laatu, feminiiniset nartut ja maskuliiniset urokset. Super muodot. 
Kaikilla hyvät ylälinjat ja takaosat.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOKKOLA KV  4.-5.7.2009 
Tuomari: Rouli Kantzou, Kreikka  (12+14, pennut 1+1) 
 
PENNUT- UROKSET 



 
ZARAQUES HAPPY HOOLIGAN   Nuori pentu. Tarvitsee saada runkoa, mikä on loogista sen iälle. 
Oikea purenta. Toivoisin aavistuksen vahvemman alaleuan. Oikea kaula, runko, häntä, takaosa ja 
liikkeet. Hyvin lupaava.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
PENNUT – NARTUT 
 
REFINED MISS MOONLIGHT   Hieman kevyesti rakentunut pentu. Oikea pää, kaula, runko, häntä ja 
takaosa. Hieman nostelevat etuliikkeet. Hyvin lupaava.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   Nuori uros, tarvitsee kehittyä. Toivoisin aavistuksen vahvemmat 
leuat ja kallon. Oikea kaula, runko, häntä ja takaosa. Nostelee eturaajojaan liikkuessa.   JUN EH1 
 
C’MERE ICY BLACKBERRY   Nuori uros. Tarvitsee kehittyä ja saada enemmän lihaksistoa. 
Toivoisin vahvemmat leuat ja kallon. Oikea kaula. toivoisin aavistuksen paremman ylälinjan, erityisesti 
liikkuessa. Oikea takaosa.   NUO EH1 
 
BISWHIP’S DANTE   Oikea pää ja ilme. Oikea kaula, runko, häntä ja takaosa. Aavistuksen nostelevat 
etuliikkeet.   AVO ERI4 
 
BISWHIP’S DELACROIX   Esitetään miellyttävässä kunnossa. Oikea pää ja kaula. Toivoisin hieman 
lyhyemmän rungon. Oikea häntä. Toivoisin aavistuksen pidemmät olkavarret ja enemmän pituutta 
liikkeisiin.   AVO EH 
 
BISWHIP’S DUMAS   Esitetään miellyttävässä kunnossa. Oikea pää ja kaula. Oikea runko, häntä ja 
takaosa. Aavistuksen korkeat etuliikkeet.   AVO ERI 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Esitetään miellyttävässä kunnossa. Oikea pää, kaula, runko, häntä 
ja takaosa. Hieman korkeat etuliikkeet.   AVO ERI2 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Esitetään erittäin hyvässä kunnossa. Miellyttävä pää ja ilme. Oikea 
kaula, runko, häntä, takaosa ja liikkeet.   AVO ERI1 VASERT 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Oikea pää, kaula, runko, häntä ja takaosa. Toivoisin aavistuksen 
paremman lihaksiston. Ja enemmän draivia liikkeisiin.   AVO ERI3 
 
BISWHIP’S CRUX   Miellyttävästi rakentunut ja hyvä koko. Oikea pää, kaula, runko, häntä, takaosa ja 
liikkeet.   KÄY ERI1 PU2 SERT FI MVA 
 
BOXING HELENA’S B SUPA CHAOS   Oikea pää ja ilme. Oikea kaula. Toivoisin aavistuksen 
paremman ylälinjan liikkuessa. Oikea häntä ja takaosa.   VAL ERI3 PU4 
 
CALLECA’RY LOVE IS TO GOOD TO BE TR   Miellyttävä pää. Oikea kaula, runko, häntä ja 
takaosa. Aavistuksen ahdas takaa liikkuessa.   VAL ERI2 PU3 
 



WHIPTAILS SALT’N PEPPER   Miellyttävä uros. Miellyttävä pää ja ilme. Oikea kaula, runko, häntä, 
takaosa ja liikkeet.   VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 
 
NARTUT 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Miellyttävä nuori narttu. Hyvä pää ja ilme. Oikea kaula, runko, 
takaosa ja liikkeet.   JUN ERI2 
 
MY CAMELOT RN PASSION   Miellyttävä koko. Toivoisin aavistuksen vahvemman alaleuan. Oikea 
kaula, runko, häntä, takaosa ja liikkeet.   JUN ERI 
 
NORTHWIND’S SNOW WHITE ON VOYAGE   Miellyttävä koko. Esitetään erittäin hyvässä 
kunnossa. Oikea pää, kaula, Miellyttävä runko. Oikea häntä, takaosa ja liikkeet.   JUN ERI1 PN3 
VASERT 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Miellyttävä pää ja kaula. Toivoisin aavistuksen enemmän 
rintakehää. Oikea häntä, takaosa. Toivoisin liikkeisiin aavistuksen lisää pituutta ja draivia.   JUN ERI3 
 
WHIPTAILS PAINTED PASSION   Miellyttävä koko. Tarvitsee kehittyä vielä hieman. Oikea pää ja 
ilme. Oikea kaula, runko, häntä, takaosa ja liikkeet.   JUN ERI4 
 
TIGER’S CHAOS ALLTIMEPLAUDITE   Pieni narttu, mutta hyvin rakentunut. Miellyttävä pää. 
Oikea kaula, runko, häntä, takaosa ja liikkeet.   NUO ERI1 
 
AANISTON FILLY AT THE BIGS   Esitetään miellyttävässä kunnossa. Oikea pää ja kaula. Toivoisin 
aavistuksen sulavamman ylälinjan. Oikea häntä, takaosa ja liikkeet.   AVO ERI3 
 
BISWHIP’S DEBUSSY   Miellyttävä koko. Oikea pää. Mutta toivoisin aavistuksen vahvemman 
alaleuan. Oikea kaula ja ylälinja. toivoisin aavistuksen syvemmän rinnan. Oikea häntä, takaosa ja 
liikkeet.   AVO ERI 
 
ENCAUTOMS’ SWEET SUGAR   Miellyttävä koko ja hyvin rakentunut. Miellyttävä narttu. Hyvä pää 
ja ilme. Oikea kaula, runko, häntä ja takaosa. Hieman ahdas takaa liikkuessa.   AVO ERI2 
 
JAGODAS GROSEILLE   Oikea pää ja kaula. Toivoisin aavistuksen paremman ylälinjan liikkuessa. 
Oikea häntä ja takaosa.   AVO ERI4 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   Miellyttävä koko, hyvin rakentunut. Hyvä pää ja ilme. Oikea kaula, 
runko, häntä ja takaosa. Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI1 PN4 
 
ZARAQUE’S GOT NO DOUBT   Oikea pää. Toivoisin aavistuksen vahvemman alaleuan. Oikea 
kaula. Toivoisin aavistuksen paremman ylälinjan seistessä ja liikkuessa. Oikea häntä ja liikkeet.   AVO 
ERI 
 
CARRY ON JENNA DE ROSNAY   Miellyttävä koko. Hyvin rakentunut narttu. Oikea pää, mutta 
toivoisin aavistuksen vahvemman alaleuan. Oikea kaula, runko, häntä, takaosa ja liikkeet.   KÄY ERI1 
PN2 SERT VARACA 



 
WHIPTAILS POCAHONTAS   Hyvin miellyttävä narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Oikea kaula, runko, 
häntä ja takaosa. Hieman ahdas takaa liikkuessa.   VAL ERI1 PN1 CACIB ROOP 
 
BISWHIP’S KENNEL   Miellyttävä kasvattajaluokka, samanlaiset tyypit, hyvin yhtenäisiä.   KAS1 KP 
 
WHIPTAILS KENNEL   Samantyyppisiä koiria, mutta eivät niin yhtenäisen näköisiä yhdessä. 
Kokonaisvaikutelma ei ole niin yhtenäinen.   KAS2 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HYVINKÄÄ  5.7.2009 
Tuomari: Unto Timonen  (5+3, pennut 0+1) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Hyvä koko. Kaunispiirteinen pää. Kuono-osa saisi olla vahvempi. 
Tyylikäs kaula. Ikäisekseen hyvin muotoutunut etuosa. Hyvä rungon muoto. Kaunis ylälinja seistessä. 
Hyvä lanne ja lantio. Hieman pitkä sääriosa. Matala kinner. Vielä hieman korkea etuaskel.   PEK1 KP 
ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen kokonaisuus. Tyylikäs pää. Kaunis ilme. Oikea-
asentoiset korvat, jotka ovat hieman kookkaat. Tyylikäs kaula. Erinomaisesti kulmautunut etuosa. 
Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen runko. Ikäisekseen hyvä rinnan syvyys. Hyvä lanne ja lantio. 
Hyvä reisi ja kinnerkulma. Liikkuu pitkällä joustavalla askeleella.   JUN ERI1 PU2 SERT 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Hyvä pää ja ilme. Oikea-asentoiset korvat. Kaunis kaula. Etuosa 
tarvitsee aikaa. Hyvä rungon muoto. Rintakehä voisi olla hieman syvempi. Hyvä lanne. Hieman lyhyt 
ja luisu lantio. Reisi voisi olla hieman leveämpi. Hyvä kinnerkulma. Liikkuu hieman korkealla 
etuaskeleella, taka-askel ok.   JUN EH2 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Tasapainoinen, kaunislinjainen nuori uros. Kaunis pää, tummat silmät. 
Tyylikäs niskan kaari. Hyvin kulmautunut etuosa, joka saa vielä hieman täyttyä. Hyvät raajat ja 
käpälät. Erinomainen runko. Hyvä ylälinja seistessä. Hyvä reiden leveys. Hyvä kinnerkulma. Hyvä 
lihaksisto. Liikkuu hyvin sivulta, hieman leveästi edestä.   NUO ERI1 PU3 VASERT 
 
PIPSQUEAK MUSKETTISOTURI   Tasapainoinen uros, jolla voisi olla hieman vahvempi raajaluusto. 
Kaunis pää ja ilme. Tyylikäs kaula. Hieman pystyasentoinen olkavarsi. Kaunis runko ja ylälinja. 
Lanneosa voisi olla hieman pidempi. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvin eteenpäin vievät liikkeet.   



VAL ERI2 PU4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Tyylikäs, tasapainoinen uros. Kaunis pää. Tyylikäs niskan kaari. 
Hyvin kulmautunut etuosa. Erinomainen runko ja ylälinja. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Liikkuu joustavasti hyvällä askeleella.   VAL ERI1 PU1 ROP 
 
NARTUT 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Kauttaaltaan vielä hyvin pennunomainen. Hyväpiirteinen pää. 
Vielä hieman lentävät korvat. Kaunis kaula. Etuosa tarvitsee aikaa, samoin runko ja ylälinja. Kehoon 
nähden riittävä luusto. Hieman lyhyt ja luisu lantio. Hyvä kinnerkulma. Liikkuu vielä hyvin 
huolimattomasti edestä.   JUN H 
 
TÄYSIKUUN WAPPUIHASTUS   Hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula. Etuosa tarvitsee aikaa. Hieman 
suorat ranteet. Hyvä rinnansyvyys. Hyvä ylälinja seistessä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Vielä 
hieman korkea ja lyhyt etuaskel.   AVO EH1 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Tyylikäs, tasapainoinen narttu. Hyväpiirteinen pää. Tyylikäs kaula. 
Hyvin muotoutunut etuosa. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvä lanne ja lantio. Hyvä reisi ja 
kinnerkulma. Liikkuu hyvällä askeleella.   VAL ERI1 PN1 VSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARJAA  12.7.2009 
Tuomari: Elisabet Janzon, Ruotsi (11+13, pennut 0+1) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
OF STREAMLLINE LOVELY LILAC   Feminiininen ja elegantti narttupentu. Alaleukaa voisi olla 
hieman enemmän. Riittävä runko. Hyvä luusto. Hieman pysty etuosa. Liikkuu vielä epävakaasti edestä, 
hyvällä askeleella sivulta.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Elegantti ja tyylikäs junioriuros mitä parhainta laatua. Kaunis 
pää. Pitkät, kauniit linjat. Vakaat, terveet liikkeet.   JUN ERI1 PU2 SERT 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Elegantti, melko korkearaajainen uros. Hyvä pää ja ilme. Pysty etuosa. 
Aivan liian viettävä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Vakaat takaliikkeet, hieman levottomat 
edestä, askeleet voisivat olla pidemmät. Esiintyy hyvin.   JUN EH4 
 



PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Elegantti junioriuros. Hyvä pää ja ilme. Pysty etuosa. Viettävä 
risti. Riittävät takakulmaukset. Etuliikkeiden tarvitsee tulla vakaammiksi ja sivuaskeleet 
tehokkaimmiksi.   JUN EH 
 
SOPISCO BUFFALO HUNTER   Elegantti junioriuros. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Riittävä runko 
ikäisekseen. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Hieman viettävä risti. Hieman kevyet korvat. 
Liikkeiden tulee vakaantua.   JUN EH3 
 
TROLLSÅNGENS FILIPPO COLONNA   Urosmainen, elegantti junioriuros. Kaunis pää ja ilme. 
Pitkä kaula. Vielä melko rungoton. Hyvä ylälinja. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. Ei anna itsestään 
tänään parhaita puoliaan. Hyvät sivuliikkeet, silloin kun haluaa.   JUN EH2 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Vakaarakenteinen nuori uros. Kaunis pää ja ilme. Kauniit, pitkät linjat. 
Erinomainen kaula, runko, luusto ja kulmaukset. Terveet, tehokkaat liikkeet. Esiintyy erinomaisesti.   
NUO ERI1 PU3 VASERT 
 
SOPISCO BAGHEERA   Elegantti nuori uros. Kaunis pää ja ilme. Rungon ja etuosan tarvitsee 
kehittyä. Hyvin kulmautunut takaosa. Sivuliikkeet voisivat olla pidemmät ja tehokkaammat. Esiintyy 
hyvin.   NUO EH2 
 
PIPSQUEAK JIMI ROCKSTAR   Melko suuri, vahva uros. Erinomaisen urosmainen. Hyvä pää ja 
ilme. Hyvä runko ja luusto. Riittävät kulmaukset. Eleganssia voisi olla enemmän ja askeleet 
tehokkaammat.   AVO EH3 
 
POJANRINTEEN TRITON   Elegantti uros. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Viettävä 
risti. Hyvin kulmautunut takaosa. Askeleet voisivat olla pidemmät. Turkki ei parhaassa kunnossa.   
AVO EH2 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   Elegantti uros. Hyvä koko. Kaunis pää ja ilme. Hyvät mittasuhteet. 
Hyvä ylälinja, runko ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella.   AVO ERI1 PU4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Hyvin tyylikäs uros, mitä parhainta laatua. Elegantti ja vahva, jolla 
kauniit pehmeät linjat. Klassinen pää. Liikkuu esimerkillisesti.   VAL ERI1 PU1 ROP 
 
NARTUT 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Feminiininen ja sievä juniorinarttu. Kaunis pää. Pysty etuosa ja 
viettävä risti. Hyvä runko ikäisekseen. Riittävät takakulmaukset. Taipumusta vetäytyä kasaan sekä 
seistessä että liikkuessa.   JUN EH1 
 
VI'WAUN USVA   Elegantti juniorinarttu. Hyvä pää, hieman surullinen ilme. Riittävä runko 
ikäisekseen. Pysty etuosa ja viettävä risti. Hyvät liikkeet silloin kun se haluaa. Tarvitsee lisää 
kehäharjoitusta.   JUN EH2 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Hyvin kaunis nuori narttu, jolla ihana rotutyyppi. Kauniit, pitkät linjat ja 
hieno tasapaino. Kaunis pää. Erinomainen runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu terveesti ja 
tehokkaasti.   NUO ERI1 PN2 SERT 



 
SOFTOUCH WILDCAT   Hyvin sievä nuori narttu. Erinomaisen narttumainen. Kaunis pää ja ilme. 
Sitä voisi olla mieluusti kauttaaltaan enemmän. Hienot mittasuhteet. Liikkuu hyvällä askeleella ja 
esiintyy erinomaisesti.   NUO EH2 
 
AQUARIA   Feminiininen narttu. Hyvä  pää ja ilme. Hieman pysty etuosa ja viettävä risti. Hieman 
kevyet korvat. Takakulmauksia voisi olla enemmän. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta voisi olla 
ryhdikkäämpi.   AVO EH4 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Feminiininen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hieman pysty etuosa ja 
viettävä risti. Hyvin kulmautunut takaosa. Askeleet voisivat olla tehokkaammat ja ryhti parempi 
liikkuessa.   AVO EH 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Hyvin kaunis narttu. Tyylikäs ja elegantti. Erinomaisen 
narttumainen. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen etu- ja takaosa. Hyvä ylälinja. Liikkuu terveesti ja 
maatavoittavin askelin. Esiintyy erinomaisesti.   AVO ERI1 PN3 VASERT 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Feminiininen narttu, jolla pitkät kauniit linjat. Kaunis pää ja ilme. 
Hyvä etu- ja takaosa. Hyvä luusto ja kulmaukset. Ei parhaassa näyttelykunnossa. Liikkuu terveesti, 
mutta sivuliikkeissä voisi olla enemmän draivia.   AVO ERI2 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Feminiininen narttu, jolla pitkät linjat. Kaunis pää ja ilme. Hyvä runko. 
Hyvin kulmautunut takaosa. Toivoisin vakaamman etuosan sekä seistessä että liikkuessa. Sivuliikkeissä 
pitäisi olla enemmän draivia ja pituutta.   AVO EH3 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Feminiininen narttu. OK pää ja ilme. Aavistuksen pitkä 
lanneosa. Riittävä luusto ja kulmaukset. Melko levottomat etuliikkeet.   AVO EH 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Elegantti, superfeminiininen, jolla hyvät mittasuhteet ja kauniit 
pehmeät linjat. Hyvä runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella.   VAL ERI1 PN4 
 
SOFTOUCH QUINTARA   Hyvin miellyttävä. Erinomaisen feminiininen, jolla kaunis pää ja ilme. 
Hyvä kaula, runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella sivulta.   VAL ERI2 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   Aivan ihastuttava veteraaninarttu! Feminiininen, tyylikäs ja elegantti. 
Mitä parhainta rotutyyppiä. Liikkuu ja esiintyy kuin kuningatar.   VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAUKAA  11.7.2009 
Tuomari: Matti Tuominen  (6+2, pennut 1+1) 
 



PENNUT – UROKSET 
 
MIMI CHILL’S ICY ARCTIC PEARL   Hyvätyyppinen, kookas pentu. Hyvä luonne. Hyvä kaula. 
Ylälinja saisi olla parempi. Hyvin kulmautunut. Hyvänmuotoinen pää ja hyvät korvat. Iälleen 
tyypilliset liikkeet. Toivottavasti ei kasva enää. Esitetään hyvin.   PEK1 
 
PENNUT – NARTUT 
 
ZARAQUE’S HIGH TEMPTATION   Erinomaista tyyppiä oleva, erinomaiset mittasuhteet omaava 
miellyttäväluonteinen pentu, jolla sopiva raajaluusto. Hyvä kala. Hyvänmuotoinen pää, sopiva runko 
ikäisekseen. Sopivasti kulmautunut. Liikkuu hyvin ikäisekseen. Esitetään erinomaisesti.   PEK1 KP 
ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
C’MERE ICY CLOUDBERRY   Erittäin hyväntyyppinen, miellyttäväluonteinen uros, jolla hyvä kaula 
ja ylälinja. Sopiva raajaluusto. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi, alaleuka voimakkaampi. Hyvä 
runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu tasapainoisesti, riittävällä askeleella sivusta.   NUO EH1 
 
JEWGENISTAJAN PUSKA-JUSSI   Hyvätyyppinen, miellyttäväluonteinen uros, jolla turhan raskas 
kaula. Heittelee eturaajojaan liikkeessä. Runko saisi olla jo syvempi ja eturinta täyteläisempi. 
Riittävästi kulmautunut ja hyvä kaula. Esitetään hyvin.  NUO H 
 
NEBTUNUKSEN BEYOND BICEPS   Hyvätyyppinen, miellyttäväluonteinen uros, jolla runkoon 
sopiva raajaluusto. Liikkuu turhan lyhyellä askeleella edestä ja takaa. Sopivasti kulmautunut takaa, 
liian niukasti edestä. Hieman kevyt kuono-osa. Esitetään hyvin.   AVO H 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolle 
toivoisin hieman jalomman pään. Kuono-osa hieman tyhjä silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopivat 
takakulmaukset, riittävät edessä. Liikkuu riittävällä askelpituudella.   AVO ERI1 PU1 SERT ROP 
 
ALLSATIN SWEDISH ADVENTURE   9-vuotias, erinomaista tyyppiä oleva veteraani, jolla 
miellyttävät linjat. Sopiva raajaluusto. Eturinta saisi olla hieman täyteläisempi. Liikkuu ikäisekseen 
erinomaisesti. Esitetään hyvin.   VET ERI1 PU2 ROP-VET 
 
SNOUT SCARFACE   Runsas 10-v veteraani, joka hyvässä kunnossa ikäisekseen. Ylälinja saisi olla 
parempi ja pää hieman jalompi. Heittelee eturaajojaan. Hyvä runko. Erinomaisessa kunnossa olevat 
hampaat! Esitetään hyvin.   VET EH2 
 
NARTUT 
 
FINLANDIA AUS DEM GNOMENHEIM   Hyvätyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu, jolla sopiva 
raajaluusto. Kuono-osa saisi olla jo täyttyneempi. Liikkuu tänään kovin lyhyellä askeleella. Ylälinja 
saisi olla parempi. Tarvitsee aikaa. Esitetään hyvin.   JUN H 
 
PUHURIN ZAPHIRE   Erittäin hyväntyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu, jolla sopiva raajaluusto. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Etukulmaukset voisivat olla paremmat, sopivat takana. Kallo-osa ei saa enää 



levitä. Saisi liikkua pidemmällä askeleella edestä ja takaa. Esitetään hyvin.   JUN EH1 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMI  11.-12.7.2009 
Tuomari: Lars Adeheimer, Ruotsi (3+10, pennut 1+0) 
 
PENNUT – UROKSET 
 
ZARAQUE’S HEART OF GOLD   Hyvin lupaava pentu. Hyvä pää, korvat, silmät, purenta. Hyvä 
kaula, lavat. Riittävä runko ja rinnansyvyys ikäisekseen. Hyvin kulmautunut takaosa, hyvät raajat. 
Erinomaiset tiiviit tassut. Oikeat liikkeet, pitkät ja maatavoittavat etuaskeleet.   PEK KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
HOOKOPLAN HASIM RAHMAN   Hyvin vahva pää, joka ei saa tulla karkeammaksi. Hyvät silmät, 
purenta. Hyvä kaula, lavat. Aivan liian lyhyet ja suorat olkavarret. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti ja maatavoittavasti.   JUN H 
 
TIGER’S CHAOS SUPA SNOOPA   Hyvä pää. Hyvät korvat, silmät, purenta, kaula. Aivan liian 
suorat lavat, mikä vaikuttaa sen etuliikkeisiin, joista tulee löysät. Hyvä runko. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Hieman heikot välikämmenet. Liikkuu OK takaa.   AVO EH1 
 
BOXING HELENA’S B SUPA CHAOS   Hyvä pää, korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula, aivan liian 
suorat lavat vaikuttavat sen etuliikkeisiin, joista tulee löysät ja sen askeleet ovat lyhyet. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa.   VAL EH1 
 
NARTUT 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Hyvä pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula ja lavat. Riittävä 
rinnansyvyys ikäisekseen. Hyvät raajat, tassut ja kulmaukset. Yhdensuuntaiset ja maatavoittavat 
liikkeet.   JUN ERI1 PN3 VASERT 
 
MY CAMELOT RN PASSION   Hyvä pää, jossa hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula. Lavat 
voisivat olla viistommat. Riittävä rinnansyvyys ikäisekseen. Hieman liikaa laskenut risti vaikuttaa sen 
takaliikkeisiin, joissa voisi olla enemmän draivia. Hyvät raajat, tassut ja kulmaukset. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti.   JUN EH4 
 
NORTHWIND’S SNOW WHITE ON VOYAGE   Hyvä pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä 
kaula, lavat. Riittävä rinnansyvyys ikäisekseen. Yhdensuuntaiset, maatavoittavat liikkeet.   JUN ERI2 
 
WHIPTAILS PAINTED PASSION   Narttumainen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvät 



korvat, silmät. Alaleuka voisi olla leveämpi. Hyvä kaula, lavat, raajat, tassut, kulmaukset. Liikkuu 
hieman ahtaasti takaa, mutta maatavoittavasti.   JUN EH3 
 
ENCAUTOM’S HOT TABASCO   Narttumainen pää. Hyvät korvat, silmät. Toivoisin vahvemman, 
leveämmän alaleuan. Hyvä kaula, lavat, mutta aivan liian lyhyet olkavarret, mikä vaikuttaa sen 
etuliikkeisiin, joista tulee hackneymäiset. Hyvät raajat, tassut, kulmaukset.   AVO H 
 
JAGODAS GROSEILLE   Hyvä pää. Hyvät korvat, silmät. Alaleuka voisi olla vahvempi ja leveämpi. 
Hyvä kaula, lavat. Hieman liian viettävä risti vaikuttaa sen takaliikkeisiin. Hyvät raajat, tassut, 
kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti.   AVO EH2 
 
SAGRAMOUR SACHIKO   Narttumainen pää, jossa kevyt kuono-osa ja aivan liian ahdas ja kevyt 
alaleuka. Hyvä kaula, rintakehä voisi olla syvempi ja koko koirassa voisi olla enemmän massaa. 
Liikkuu ahtaasti takaa, OK edestä.   AVO H 
 
ZARAQUE’S GOT NO DOUBT   Hyvä pää, hyvät korvat, silmät. Alaleuka voisi olla hieman 
vahvempi. Hyvä kaula, lavat. Erinomainen runko. Hyvät raajat, tassut, kulmaukset. Maatavoittavat, 
yhdensuuntaiset liikkeet. Korostunut eturinta.   AVO ERI1 PN2 SERT 
 
ZARAQUE’S FIRST AVENUE   Erinomainen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula, lavat, 
runko, raajat, tassut ja kulmaukset. Erinomaiset, yhdensuuntaiset liikkeet.   VAL ERI1 PN1 ROP 
 
PIPSQUEAK DREAM CATCHER   Pirteä 10-vuotias loistavassa kunnossa. Hyvä pää, korvat, silmät. 
Alaleuka voisi olla hieman leveämpi. Hyvä kaula, lavat, hieman lyhyet olkavarret. Hyvät raajat, tassut, 
kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja maatavoittavasti.   VET ERI1 PN4 ROP-VET 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELSINKI  18.7.2009 
Tuomari: Bitte Ahrens, Italia  (23+28, pennut 2+3) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
PIPSQUEAK POPPAMIES   7 kk:n ikäinen, erittäin hyvätyyppinen pentu. Ihana pää ja ilme. Oikea 
purenta. Korvien tulee asettua. Ihana kaula. Hyvin kulmautunut etu- ja takaosa. Miellyttävä ylä- ja 
alalinja. Liikkui joustavasti ja tyypillisesti sivulta, vielä hieman epävakaasti edestä ja takaa.   PEK1 KP 
VSP-PENTU 
 
SCHEIK'S EASY RIDER   7,5 kk:n ikäinen, hyvätyyppinen pentu. Melko kookas. Ihana pää ja ilme. 
Oikea purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Miellyttävät etu- ja takakulmaukset. Hyvä alalinja. 
Aavistuksen tasainen ylälinja. Liikkuu hyvin joustavasti ja vaivattomasti sivulta, vielä hieman 
epävakaasti edestä ja takaa. Hyvin esitetty.   PEK2 



 
PENNUT - NARTUT 
 
PIPSQUEAK PIPARMINTTU PIPSA   7 kk:n ikäinen ihanatyyppinen narttu. Hyvä koko. Miellyttävä 
pää ja ilme. Oikea purenta. Ihana kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkui tyypillisesti, mutta 
toivoisin hieman pidemmät sivuliikkeet. Hieman ahdas takaa. Hyvin esitetty.   PEK3 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   7,5 kk:n ikäinen ihanatyyppinen ja oikeankokoinen narttu. Kaunis pää ja 
ilme. Oikea kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Sulavat ääriviivat. Miellyttävä ylä- ja alalinja. Liikkui 
hyvin joustavasti sivulta, vielä hieman epävakaasti edestä ja takaa. Hyvin esitetty.   PEK2 KP 
 
SCHEIK'S EXTRA SPECIAL   7,5 kk:n ikäinen narttu. Melko kookas, ihanatyyppinen pentu. 
Sulavalinjaiset ääriviivat. Kaunis pää, ihanat tummat silmät. Oikea purenta. Hyvät korvat. Kaunis 
kaula. Oikeat etu- ja takakulmaukset. Erittäin hyvät ja tehokkaat sivuliikkeet, vielä hieman löysä edestä 
ja takaa. Hyvin esitetty, ihanassa kunnossa.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   20 kk. Melko kookas, ihanatyyppinen uros. Hyvin miellyttävät 
ääriviivat. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. Suuret, mutta hyvin kannetut korvat. Ihana kaula. Hyvin 
tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Miellyttävä eturinta. Oikea ylä- ja alalinja. Liikkui tyypillisesti 
sivulta, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Hyvin esitetty.   JUN ERI1 PU2 SERT 
 
GASELLE'S TOP SHOT   20 kk. Melko kookas uros. Aavistuksen lyhytrunkoinen. Hyvin miellyttävä 
tyyppi. Ihana pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Miellyttävä kaula, vaikka kaulan kiinnitys voisi 
olla sulavampi. Hieman suora etuosa ja olkavarret. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät takakulmaukset. 
Liikkuu tyypillisesti, mutta toivoisin pidemmät askeleet. Vielä melko epävakaat etuliikkeet. Ihanassa 
kunnossa.   JUN EH 
 
KIITURIN NN-REMY MARTIN   11 kk:n ikäinen, erittäin hyvätyyppinen uros. Miellyttävä pää ja 
ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Toivoisin hieman 
syvemmän rintakehän. Hyvä ylälinja. Liikkuu tyypillisesti, mutta toivoisin pidemmät sivuliikkeet. 
Melko epävakaa edestä ja takaa. Toivoisin paremman turkin. Esitetään hyvässä kunnossa.   EH 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   16 kk. Ihana tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Toinen 
korva voisi olla parempi. Kaunis kaula. Hieman suora etuosa. Miellyttävä ylä- ja alalinja. Hieman lyhyt 
lantio ja korkealle kiinnittynyt häntä. Oikeat takakulmaukset. Liikkuu tyypillisesti sivulta, vielä hieman 
epävakaasti edestä ja takaa. Erinomainen kunto.   JUN ERI4 
 
SOPISCO BUFFALO HUNTER   16 kk. Melko kookas, ihanatyyppinen uros. Kaunis pää ja ilme. 
Oikea purenta. Hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Oikeat lavat, mutta hieman suorat olkavarret. Ihana 
ylä- ja alalinja. Rintakehän tulee kehittyä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu joustavasti ja ihanalla 
pituudella sivulta, hieman ahtaasti takaa ja aavistuksen löysästi edestä. Ihana kunto.   JUN ERI3 
 
TROLLSÅNGENS FILIPPO COLONNA   13 kk, ihanaa tyyppiä ja kokoa oleva uros. Miellyttävä pää, 
ihana ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Hieman suora etuosa. Etuosan tarvitsee täyttyä. 
Oikea ylälinja. Hieman jyrkkä alalinja. Oikeat takakulmaukset. Liikkui hyvin tyypillisesti sivulta, vielä 



liian epävakaasti edestä ja takaa. Esitetään ihanassa kunnossa.   JUN EH 
 
WHIPTAILS PAINTED PARAGON   14 kk. Melko suuri, ihanatyyppinen uros. Runsaslinjaiset 
ääriviivat. Kaunis pää. Miellyttävä ilme. Oikeat korvat. Ihana kaula ja kaulan kiinnitys. Oikeat etu- ja 
takakulmaukset. Kaunis ylä- ja alalinja. Liikkuu joustavasti ihanalla pituudella sivusta, terveesti edestä 
ja takaa. Esitetään ihanassa kunnossa.   JUN ERI2 PU4 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   15 kk:n ikäinen, ihanatyyppinen uros. Oikea pää, ihana ilme. Hyvät 
korvat. Oikea purenta. Hyvä kaula. Oikeat lavat, mutta hieman suorat olkavarret. Tarvitsee enemmän 
eturintaa. Kaunis ylä- ja alalinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu tyypillisesti sivulta, hieman ahtaasti 
takaa, OK edestä. Ihana kunto.   NUO ERI3 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   18 kk. Ihanatyyppinen uros. Urosmainen pää, hyvä ilme. OK korvat. 
Oikea purenta. Ihana kaula ja lapojen asento. Hyvä eturinta. Oikea ylä- ja alalinja. Hieman korkea 
hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Liikkui terveesti edestä ja takaa. Liikkui tyypillisesti sivulta, 
vaikka se voisi käyttää takaosaansa hieman tehokkaammin. Hyvin esitetty ihanassa kunnossa.   NUO 
ERI2 
 
SOPISCO BAGHEERA   16 kk. Melko kookas uros. Miellyttävä tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Oikea 
purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Miellyttävät lavat, mutta hieman suorat olkavarret. Etuosan 
tarvitsee vielä täyttyä. Kaunis ylä- ja alalinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu tyypillisesti sivulta, 
melko epävakaasti edestä ja takaa. Hyvin esitetty miellyttävässä kunnossa.   NUO ERI4 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   15 kk, ihanatyyppinen uros. Kaunis pää ja ilme. Oikeat 
korvat. Miellyttävä kaula. Oikeat etu- ja takakulmaukset. Ihana alalinja. Aavistuksen viettävä ylälinja 
seistessä. Liikkuessa hyvä ylälinja. Liikkui joustavasti ja tyypillisesti sivulta, oikein edestä, aavistuksen 
ahtaasti takaa. Esitetään ihanassa kunnossa.   NUO ERI1 PU3 VASERT 
 
CHOSEN TRICKS FULL MONTY   3 v., miellyttävä tyyppinen uros. Urosmainen pää, jossa 
miellyttävä ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hieman pysty etuosa. Ihana ylä- ja alalinja. 
Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkui tyypillisesti, mutta on  hieman laiska. OK etuliikkeet, hieman 
ahdas takaa. Esitetään miellyttävässä kunnossa.   AVO ERI3 
 
POJANRINTEEN TRITON   2 v., miellyttävätyyppinen uros. Hyvin kurvikkaat ääriviivat. Ihana pää ja 
ilme. Oikea purenta. Pienet, oikeat korvat. Kaunis kaula. Hyvä etuosa, vaikka aavistuksen heikot 
ranteet. Vahva selkä, mutta lantio putoaa hieman. Hyvä alalinja. Miellyttävät takakulmaukset. Turkki 
voisi olla parempi. Liikkui hyvin vaivattomasti ja joustavasti sivulta, liian leveästi edestä. Hyvin 
esitetty miellyttävässä kunnossa.   AVO EH 
 
PIPSQUEAK JIMI ROCKSTAR   3,5 v., suuri uros jolla paljon laatua ja tyyppiä. Hyvin tasapainoiset 
etu- ja takakulmaukset. Urosmainen pää, jossa ihana ilme. Oikeat korvat. Miellyttävä kaula. Hyvä ylä- 
ja alalinja. Liikkuu joustavasti ja hyvällä pituudella sivusta, terveesti edestä ja takaa. Hyvin esitetty 
ihanassa kunnossa.   AVO ERI1 
 
PIPSQUEAK NAPPISILMÄ   2 v., miellyttävätyyppinen ja -kokoinen uros. Oikea pää. Hyvä ilme. 
Hyvä purenta. Pienet, oikeat korvat. Miellyttävä kaula. Hyvät tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Ihana ylä- ja alalinja. Liikkuu hyvin sivulta, terveesti edestä ja takaa. Erinomaisessa kunnossa.   AVO 



ERI4 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   2,5 v., miellyttävätyyppinen ja -kokoinen elegantti uros. Kaunis 
pää ja ilme. Oikea purenta. Miellyttävät korvat. Hyvä kaula. Oikeat lavat. Etuosa voisi olla hieman 
täyttyneempi. Ylälinjalla taipumusta hieman pudota. Hyvä alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Liikkui äärimmäisen hyvin sivulta, hyvin edestä, liian ahtaasti takaa. Esitetään ihanassa kunnossa.   
AVO ERI2 
 
GASELLE'S GET ON   3 v., kurvikas uros, miellyttävä tyyppi. Pää voisi olla jalompi. Miellyttävä 
ilme. Ihanat tummat silmät. Hyvät korvat. Oikea kaula. Hyvät etukulmaukset. Vahva selkä, liian jyrkkä 
lantio. Miellyttävä alalinja. Keskinkertaiset takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin ja tyypillisesti 
sivulta, melko ahtaasti takaa. Hyvin esitetty ihanassa kunnossa.   KÄY ERI1 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   3 v., ihanatyyppinen uros. Kaunis pää ja ilme. Ihana kaula. Oikea 
purenta. Hyvät korvat. Erittäin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Ihanat ääriviivat. Miellyttävä 
alalinja. Liikkuu vapaasti ja joustavasti sivulta, terveesti edestä, mutta ahtaasti takaa. Esitetään ihanassa 
kunnossa.   VAL ERI2 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   3 v., ihanatyyppinen uros. Täynnä s-kurveja. Kaunis pää ja ilme. 
Oikea purenta. Miellyttävät korvat. Elegantisti kaareutunut kaula. Oikeat etu- ja takakulmaukset. 
Miellyttävä ylä- ja alalinja. Liikkuu tyypillisesti ja terveesti joka suunnasta. Esitetään ihanassa 
kunnossa.   VAL ERI1 PU1 VSP 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   4 v., ihanatyyppinen uros. Oikea koko. Urosmainen pää, oikea 
ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Hyvät lavat, aavistuksen lyhyet olkavarret. ja hieman 
heikot ranteet. Vahva selkä, hieman jyrkkä lantio. Ihana alalinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin 
edestä, mutta aavistuksen tasapainottomasti takaa, terveet etu- ja takaliikkeet. Hyvin esitetty. Ihana 
kunto.   VAL ERI3 
 
SOFTOUCH MOHAWK RIVER   3 v., melko kookas mutta silti elegantti, ihanatyyppinen uros. Ihana 
pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Hyvät takakulmaukset ja takaosa. Kaunis 
alalinja. Hieman liian viettävä lantio. Liikkuu ihanalla sivuaskeleella, voisi olla vakaampi edestä ja 
takaa. Hyvin esitetty, ihanassa kunnossa.   VAL ERI4 
 
PIPSQUEAK DRAGON HEAD   10 v., erittäin hyvätyyppinen uros. Miellyttävät mittasuhteet. Voisi 
olla aavistuksen elegantimpi. Urosmainen pää, jossa ihana ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. 
Miellyttävä kaula. Oikeat lavat, hieman lyhyet olkavarret. Tänään hieman tasainen ylälinja. Hyvä 
alalinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu tyypillisesti sivulta, terveesti edestä, ahtaasti takaa. Hyvin 
pidetty veteraani ihanassa kunnossa.   VET ERI2 
 
REFINED WATCHING WEASEL   8 v. Elegantti, hyvin miellyttävätyyppinen uros. Miellyttävä pää ja 
ilme. OK purenta. Hyvät korvat. Pitkä, elegantti kaula. Hieman suora etuosa. Ihana ylä- ja alalinja. 
Hyvät takakulmaukset. Liikkuu tyypillisesti sivulta, hyväksyttävästi edestä ja takaa. Hyvin esitetty, 
ihanassa kunnossa.   VET ERI1 VSP-VET 
 
NARTUT 
 



AIRESCOT MY MAZARINE   13 kk:n ikäinen, hyvin miellyttävätyyppinen narttu. Feminiininen pää, 
jossa hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Oikea etuosa. Hyvä ylä- ja alalinja. 
Lanneosa voisi olla pidempi. Hyvät kulmaukset, mutta pihdissä takaa, mikä vaikuttaa sen 
takaliikkeisiin. Miellyttävät sivuliikkeet, hyvät edestä. Esitetään miellyttävässä kunnossa.   JUN EH4 
 
JAGODA'S INCANDESCENT   10 kk. Super-feminiininen narttu, miellyttävää kokoa ja tyyppiä. 
Ihana pää ja ilme. Hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Aavistuksen suora etuosa. Sen tarvitsee vielä 
täyttyä. Ihana ylä- ja alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu tyypillisesti sivulta, terveesti mutta 
vielä hieman löysästi edestä ja takaa. Esitetään miellyttävässä kunnossa.   JUN ERI1 
 
VI'WAUN ULLA   16 kk. Elegantti, miellyttävätyyppinen narttu. Rungonsyvyyden tulee kehittyä 
vielä. Ihana pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Miellyttävä pitkä kaula. OK etukulmaukset. 
Hyvä ylä- ja alalinja. Ylikulmautunut ja aavistuksen pihdissä takaa. Liian ahdas ja pihtikinttuinen 
takaa. Esitetään miellyttävässä kunnossa.   JUN EH3 
 
VI'WAUN USVA   16 kk. Elegantti, miellyttävätyyppinen narttu. Narttumainen pää, hyvä ilme. Oikea 
purenta, hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Rungon tulee täyttyä ja 
syventyä. Miellyttävä ylä- ja alalinja. Liikkuu tyypillisesti sivulta, vielä epävakaasti edestä ja takaa.  
JUN ERI2 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   20 kk. Elegantti, ihanatyyppinen ja -kokoinen narttu. Kaunis pää ja ilme. 
Hyvät korvat. Miellyttävä kaula, vaikka kaulan kiinnitys voisi olla sulavampi. Oikeat lavat, aavistuksen 
lyhyet olkavarret. Ihana ylä- ja alalinja. Voimakkaasti kulmautunut takaosa. Ihanat, matalat kintereet. 
Liikkui joustavasti ja tyypillisesti sivulta, terveesti edestä, aavistuksen ahtaasti takaa. Ihanasti esitetty, 
miellyttävässä kunnossa.   NUO ERI1 PN2 SERT 
 
HOW WILFUL ANTS IN PANTS   16 kk, miellyttävätyyppinen narttu. Ihana pää ja ilme. Oikea 
purenta. Hyvät korvat. Kaunis kaula ja kaulan kiinnitys. Hyvä etuosa. Oikea ylä- ja alalinja. Hyvin 
kulmautunut takaa, vaikka aavistuksen pihdissä, mikä vaikuttaa myös sen liikkeisiin. Tyypilliset 
sivuliikkeet, vielä hieman löysät edestä, ja hyvin pihdissä takaa. Esitetään miellyttävässä kunnossa.   
NUO EH 
 
HOW WILFUL HOT PANTS   17 kk, ihanatyyppinen narttu. Miellyttävät s-kurvit. Kaunis pää ja ilme. 
Oikea purenta. Miellyttävät korvat. Ihana kaula. Hieman pystyt lavat, muutoin hyvä etuosa. Miellyttävä 
selkä ja lanne, vaikka lantio putoaa. Ihana alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Tyypilliset liikkeet 
joka suunnasta. Miellyttävä kunto.  NUO ERI 
 
JEWGENISTAJAN PAS-SARI   19 kk, iloinen, erittäin hyvätyyppinen narttu. Miellyttävä pää ja ilme. 
Oikea purenta. Korvat voisivat olla paremmat. Miellyttävä kaula. Hyvät lavat, aavistuksen lyhyet 
olkavarret. Miellyttävä ylä- ja alalinja. Etuosa voisi olla täyttyneempi. Keskinkertaiset takakulmaukset. 
Liikkuu joustavasti sivulta, hieman liian korkealla kannettu häntä. Melko epävakaat etu- ja takaliikkeet. 
Esitetään ihanassa lihas- ja turkinkunnossa.   NUO EH 
 
MY CAMELOT SUN CITY   22 kk. Ihanatyyppinen narttu. Runsaslinjaiset ääriviivat. Ihana pää ja 
ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Ihana etuosa. Vahva ylälinja, joka näyttäisi 
paremmalta jos se pudottaisi hieman painoaan. Miellyttävä alalinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu 
ihanalla pituudella, terveesti edestä ja takaa.   NUO ERI2 



 
PLAY A WHILE IITTALA   1,5 v. Ihana tyyppi ja koko. Miellyttävät mittasuhteet. Narttumainen pää, 
miellyttävä ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Ihana ylä- ja 
alalinja. Liikkuu tyypillisesti sivulta, hyvin edestä, hieman ahtaasti takaa. Esitetään ihanassa kunnossa.   
NUO ERI 
 
SILENTKAZE DANCING DELIGHT   1,5 v., ihanatyyppinen narttu. Kaunis kaula ja ilme. Oikea 
purenta, hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Miellyttävä ylä- ja 
alalinja. Liikkuu erittäin hyvin ja joustavasti sivulta, oikein edestä, mutta liian ahtaasti takaa. Esitetään 
ihanassa kunnossa.   NUO ERI4 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   18 kk. Ihana koko ja tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta. 
Hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Hyvät lavat ja olkavarret. Hieman jäykät ranteet. Kaunis ylä- ja 
alalinja. Oikeat takakulmaukset. Liikkuu hyvin joustavasti ja tyypillisesti sivulta, terveesti edestä ja 
takaa. Esitetään erinomaisessa kunnossa.   NUO ERI3 
 
JAGODAS GINGEMBRE   2 v., ihanaa klassista tyyppiä oleva narttu. Täydellinen tasapaino. Kaunis 
pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Kaunis ylä- ja alalinja. Oikeat lanneosan pituus. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu ihanalla pituudella ja vaivattomuudella sivusta, terveesti edestä 
ja takaa. Hyvin esitetty erinomaisessa kunnossa.   AVO ERI2 
 
KHALIBADH STORMKLOCKA   2 v., elegantti, miellyttävätyyppinen narttu. Aavistuksen 
lyhytrunkoinen. Narttumainen pää, jossa hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Hyvät 
etu- ja takakulmaukset. Oikea ylä- ja alalinja. aavistuksen lyhyt lanne. Liikkuu hyvin tyypillisesti 
sivulta, hieman löysästi edestä ja takaa. Hyvin esitetty, miellyttävässä kunnossa.   AVO ERI 
 
MISTYQ AURINKOSADE   4 v., ihanatyyppinen narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Oikea purenta. 
Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvät etukulmaukset. Ihana ylä- ja alalinja. Oikeat takakulmaukset, mutta 
vasen takajalka on pihdissä. Liikkui tyypillisesti sivulta, terveesti edestä, mutta liian ahtaasti takaa. 
Esitetään ihanassa kunnossa.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   3 v., ihanatyyppinen ja -kokoinen narttu. Ihana pää ja ilme. Oikea 
purenta, hyvät korvat. Miellyttävä kaula. Oikeat lavat, aavistuksen lyhyet olkavarret. Miellyttävä ylä- ja 
alalinja. Voisi pudottaa hieman painoaan. Hyvät takakulmaukset. Liikkui hyvin terveesti ja tyypillisesti 
joka suunnasta. Miellyttävästi esitetty.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   2 v., ihanatyyppinen ja -kokoinen narttu. Kaunis pää ja ilme. 
Oikea purenta. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Oikeat etu- ja takakulmaukset. Hyvin täyttynyt etuosa. 
Kaunis ylä- ja alalinja. Eriomaiset liikkeet, joissa hyvä pituus. Terveet etu- ja takaliikkeet. Esitetään 
ihanassa kunnossa. Laatunarttu.   AVO ERI1 PN4 VASERT 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   2 v., ihanatyyppinen narttu. Kauniit s-kurvit. Narttumainen pää, jossa 
miellyttävä ilme. Oikea purenta, hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Etuosa voisi 
olla aavistuksen täyttyneempi. Hyvin miellyttävä ylä- ja alalinja. Liikkuu tyypillisesti sivulta, terveesti 
edestä, mutta ahtaasti takaa. Hyvin esitetty, ihanassa kunnossa.   AVO ERI4 
 
RAZAMANAZ GINGER ALE   3 v., elegantti, erittäin hyvätyyppinen narttu. Aavistuksen 



lyhytrunkoinen. Narttumainen pää. Hyvä silmien väri, kirsu voisi olla hieman tummempi. Hyvä 
purenta. Oikeat korvat. Miellyttävä kaula. Oikeat lavat, olkavarret liian pystyt ja lyhyet. Eturintaa 
puuttuu. Miellyttävä ylälinja, mutta lanne voisi olla pidempi. Rinnansyvyyttä puuttuu. Hyvät 
takakulmaukset. Tyypilliset sivuliikkeet, liian epävakaat edestä ja takaa.   AVO EH 
 
TÄYSIKUUN SÄVELMÄ   3,5 v., ihana narttu, miellyttävää kokoa ja tyyppiä. Kaunis pää ja ilme. 
Oikea purenta. Miellyttävät korvat. Kaunis kaula. Oikeat etu- ja takakulmaukset. Miellyttävä ylä- ja 
alalinja. Liikkui tyypillisesti, mutta toivoisin paremman draivin takaliikkeisiin. Terveet etuliikkeet, 
hieman epävakaat takaa. Hyvin esitetty, ihanassa kunnossa.   AVO ERI 
 
WILES AMAGICIANSHAT   2 v.. Melko kookas, mutta ihanatyyppinen narttu. Kaunis pää ja ilme. 
Oikea purenta. Miellyttävät korvat. Oikea kaula. Ihanat etu- ja takakulmaukset. Erittäin hyvä ylä- ja 
alalinja. Liikkuu fantastisesti sivulta, miellyttävästi edestä, mutta liian ahtaasti takaa. Erinomaisessa 
kunnossa, miellyttävästi esitetty.   AVO ERI3 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   3 v., miellyttävätyyppinen narttu. Narttumainen pää ja ilme. 
Oikea purenta, hyvät korvat. Hyvä kaula Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä ylä- ja alalinja. 
Vaivattomat sivuliikkeet, hyvät edestä, mutta hieman ahtaat takaa. Esitetään ihanassa kunnossa.   VAL 
ERI 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   3 v., hyvin miellyttävää tyyppiä oleva narttu. Narttumainen pää, 
miellyttävä ilme. Oikeat purenta. Hyvät korvat. Ihana kaula. Hyvin tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Hyvät s-kurvit ylä- ja alalinjassa. Liikkuu tyypillisesti ja terveesti. Hyvin esitetty, 
ihanassa kunnossa.   VAL ERI4 
 
PIPSQUEAK FORZA MAGICA   8 v., ihanatyyppinen narttu. Esitetään ihanassa kunnossa. 
Miellyttävä pää, jossa tummat silmät. Oikea purenta. Pienet, hienot korvat. Hyvä kaula. Oikea etuosa. 
Ihana ylä- ja alalinja. Vahva, hyvin kulmautunut takaosa, jossa matalat kintereet. Hienot liikkeet, joissa 
joustoa ja pituutta. Terveet etu- ja takaliikkeet.   VAL ERI3 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   4 v., klassinen, ihanatyyppinen fawn. Kaunis pää ja ilme. Oikea purenta, 
hyvät korvat. Ihana kaula. Sulavat ääriviivat. Hyvin tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Rintakehä 
voisi olla aavistuksen syvempi, muutoin ihana ylä- ja alalinja. Liikkui hyvin vaivattomasti pitkin, 
tehokkain askelin. Terveet etu- ja takaliikkeet. Esitetään ihanassa kunnossa.   VAL ERI2 
 
SOFTOUCH PEPPAR PEPPAR   7,5 v., ihanatyyppinen narttu. Täynnä rodulle tyypillistä laatua. 
Upeassa kunnossa. Hyvin tasapainoinen kauttaaltaan. Ihana pää ja ilme. Oikea purenta. Täydelliset 
korvat. Ihana kaula. Miellyttävä ylä- ja alalinja. Liikkuu sivulta kuin unelma säilyttäen ääriviivansa 
täydellisesti. Täydellisesti esitetty. Onnittelut!   VAL ERI1 PN1 ROP 
 
SOFTOUCH SINGING SPIRIT   10,5 v. laadukas narttu. Esitetään ihanassa kunnossa. Onnittelut 
omistajalle hyvin pidetystä veteraanista. Ihanat ääriviivat. Kaunis pää. Oikeat korvat. Miellyttävä kaula. 
Hyvin tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu tyypillisesti joka suunnasta.   VET ERI2 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   12,5 v., ihanasti pidetty ja esitetty veteraani. Kaunis tyyppi ja koko. 
Ihanat ääriviivat. Ihana pää, oikeat korvat. Täydelliset hampaat. Hyvin kulmautunut etu- ja takaosa. 
Liikkuu terveesti ja tyypillisesti joka suunnasta. Onnittelut omistajalle ja kiitos tämän ihanan nartun 



esittämisestä.   VET ERI1 PN3 ROP-VET 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Kasvattajaluokka, jossa neljä eri yhdistelmää. Neljä kauttaaltaan 
huippuluokkaista narttua. Hyvin tasaiset koot ja tyypit. Kaikilla sulavat ääriviivat. Hyvin tasapainoiset 
kulmaukset. Ihanat, tehokkaat liikkeet. Onnittelut kasvattajalle upeasta työstä rodun hyväksi.   KAS1 
KP 
 
SOFTOUCH KENNEL   Ryhmä kolmesta yhdistelmästä. Ihanat tyypit ja sulavat ääriviivat. Kaikilla 
kauniit päät ja samat s-kurvit. Kauniit ylälinjat ja miellyttävät mittasuhteet. Kaikilla ihanat liikkeet. 
Onnittelut kasvattajalle erinomaisesta rotutyypistä.   KAS2 KP 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Ryhmä, jossa jälkeläiset kolmesta eri yhdistelmästä. Kaksi näistä 
on hieman enemmän samantyyppisiä kuin isänsä. Kaikilla ihanat päät, sulavat ääriviivat ja tyypilliset 
liikkeet. Onnittelut omistajalle hyvästä jalostusuroksesta.   JÄL2 KP 
 
FORGETMENOT FLYING STAR  Ryhmä, jossa jälkeläiset kolmesta eri yhdistelmästä. Jalostusuros 
on antanut voimakkaasti tyyppiään mitä tulee mittasuhteisiin ja ääriviivoihin. Kaikki jälkeläiset ovat 
melko nuoria, mutta tyyppi ja ääriviivat ovat samat. Onnittelut omistajalle hyvästä jalostusuroksesta. 
Jotkut pennuista liikkuvat paremmin kuin isänsä.   JÄL1 KP 
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PENNUT – UROKSET 
 
PIPSQUEAK PRINSSI ROHKEA   Miellyttävä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja 
ylälinja. Maksimi koko. Hyvä etuosa. Rintakehä vielä kesken kehityksen. Hyvät rungon mittasuhteet.   
PEK2 
 
ZARAQUE’S HEART OF GOLD   Miellyttävä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula. Hyvä 
etuosa. Rintakehä vielä kesken kehityksen. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät kulmaukset.   PEK1 KP 
ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 
etuosa. Rintakehä ja eturinta tarvitsevat aikaa kehittyäkseen. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät 
kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   JUN EH1 
 



HOOKOPLAN HASIM RAHMAN   Liian raskas tyyppi. Hyvin vahva pää jopa urokselle. Hyvä kaula 
ja ylälinja. Hyvä etuosa. Rintakehä vielä kesken kehityksen. Hieman liian pitkä runko. Hyvät 
kulmaukset. Hieman raskaat liikkeet.   JUN H 
 
C’MERE ICY BLACKBERRY   Miellyttävä tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin 
kehittynyt rintakehä ikäisekseen. Hyvä etuosa. Hyvät kulmaukset. Hyvät rungon mittasuhteet.   NUO 
ERI1 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Maksimi koko, kaula voisi olla vahvempi. Hyvä ylälinja ja 
etuosa. Rintakehä voisi olla syvempi. Riittävä luusto. Hieman pitkä runko. Hyvät kulmaukset. 
Säännölliset liikkeet, hieman ahtaat takaa.   NUO EH3 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä 
luusto. Hyvä etuosa. Rintakehä kehittyy vielä. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät 
kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   NUO ERI2 
 
BONNYWAPIT AKICKINTHEPANTS   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 
etuosa. Rinta voisi olla syvempi. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät kulmaukset. 
Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI3 
 
NOBLE NELLY’S ONE RUMBA   Miellyttävä tyyppi. Hyvä koko. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Riittävä rintakehä. Hyvä luusto. Hyvät 
kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.  AVO ERI4 
 
SWAARA GRAINS OF GOLD   Maksimi koko. Hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. 
Hyvä etuosa, rintakehä ja eturinta. Riittävä luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät kulmaukset. 
Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI 
 
TIGER’S CHAOS SUPA SNOOPA   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturaajat 
pitäisi olla suoremmat. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä koko. Hyvät kulmaukset. Miellyttävät 
liikkeet.   AVO ERI 
 
TIGER’S CHAOS SUPA SPEEDA   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä pigmentti, kaula ja ylälinja. 
Hyvä etuosa, eturinta ja rintakehä. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät kulmaukset. 
Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI2 VASERT 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. 
Maksimi koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen etuosa, hyvä eturinta ja rintakehä. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI1 SERT FI MVA 
 
CALLECA’RY LOVE IS TO GOOD TO BE TR   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Erinomainen kaula 
ja ylälinja. Erinomainen etuosa, eturinta ja rintakehä. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät 
kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet.   VAL ERI3 PU4 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Miellyttävä tyyppi. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula ja 
ylälinja. Hyvä etuosa. Erinomainen eturinta, hyvä rintakehä. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä luusto. 
Miellyttävät liikkeet. Hyvät kulmaukset.   VAL ERI2 PU2 CACIB 



 
TIGER’S CHAOS XTRALITE MATE   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Erinomainen etuosa, hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä koko, luusto, kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   
VAL ERI4 
 
WHIPTAILS SALT’N PEPPER   Erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää, ihana ilme. Erinomainen kaula 
ja ylälinja. Erinomainen etuosa, eturinta ja rintakehä. Hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.  VAL ERI1 PU1 ROP 
 
PEPERONE PARAHANDY   Miellyttävä pää. Edelleen erittäin hyvässä kunnossa. Erinomainen koko 
ja rungon mittasuhteet. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen etuosa. Hyvät kulmaukset. Edelleen 
erittäin hyvät liikkeet.   VET ERI1 PU3 ROP-VET 
 
NARTUT 
 
HOOKOPLAN HALLE BERRY   Liian raskas tyyppi. Erittäin raskas pää. Hyvä kaula. Ylälinja pitäisi 
olla parempi ja etuosa paljon suorempi. Riittävä luusto. Hyvät kulmaukset. Raskaat liikkeet.   JUN H 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Miellyttävä tyyppi, narttumainen. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 
etuosa, eturinta ja rintakehä. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät kulmaukset. 
Miellyttävät liikkeet.   JUN ERI3 
 
HOOKOPLAN HAVANNA   Miellyttävä tyyppi ja narttumainen. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa. 
Rintakehä ja eturinta kehittyvät vielä. Hyvät rungon mittasuhteet. Miellyttävät liikkeet. Hyvin 
kulmautunut.    JUN ERI4 
 
NORTHWIND’S SNOW WHITE ON VOYAGE   Hyvin miellyttävä tyyppi. Miellyttävä pää ja ilme. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät rungon mittasuhteet. Hieman kapea edestä, rintakehä kehittyy vielä, 
mutta OK ikäisekseen. Hyvät kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   JUN ERI1 PN4 VASERT 
 
WHIPTAILS PAINTED PASSION   Hyvin miellyttävä tyyppi. Hyvin narttumainen. Ihana pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja ylälinja. Rintakehä ja eturinta kehittyvät vielä. Erinomaiset rungon mittasuhteet. 
Oikea koko. Erittäin hyvät kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   JUN ERI2 
 
MIYESSA ADELINDA   Kevyt tyyppi. Pää pitäisi olla isompi jopa nartulle. Hyvä kaulan pituus, mutta 
sen pitäisi olla vahvempi. Hyvä etuosa ja ylälinja. Rintakehä pitäisi olla syvempi. Hyvät kulmaukset.   
NUO EH1 
 
SOFTOUCH WILDCAT   Hyvin kevyt tyyppi. Pää pitäisi olla vahvempi. Etuosan pitäisi olla 
suorempi. Rintakehän pitäisi olla syvempi. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät kulmaukset.   NUO H 
 
AANISTON FILLY AT THE BIGS   Urosmainen tyyppi. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä etuosa, 
rintakehä ja eturinta. Tällä hetkellä hieman lihava. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvät kulmaukset. 
Säännölliset liikkeet.   AVO EH 
 
BELLTOWN BLACKBALLET   Liian kevyt tyyppi ja luusto. Pää pitäisi olla vahvempi. Hyvä kaula, 
ylälinja ja etuosa. Rintakehän pitäisi olla syvempi. Hyvät mittasuhteet. Miellyttävät liikkeet. Hyvät 



kulmaukset.   AVO EH 
 
ENCAUTOM’S HOT TABASCO   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Narttumainen. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvät kulmaukset. Miellyttävät 
liikkeet.   AVO ERI 
 
ENCAUTOM’S LOVELY VANILLA   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hieman liian kevyt luusto. 
Narttumainen. Rintakehän tulisi olla syvempi ikään nähden. Hyvät rungon mittasuhteet ja kulmaukset.   
AVO EH 
 
JAGODAS GROSEILLE   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Narttumainen. 
Hieman pitkä runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI 
 
NOR-CASTLE’S CASINO ROYALE   Erinomainen tyyppi. Hyvin narttumainen. Hyvä koko ja 
mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen etuosa, rintakehä ja 
eturinta. Riittävä luusto. Erittäin hyvät kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI1 PN1 SERT 
CACIB VSP 
 
POJANRINTEEN ISABELLA   Miellyttävä pää ja ilme. Narttumainen. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla 
parempi. Erinomainen etuosa. Hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät kulmaukset. Miellyttävät 
liikkeet.   AVO ERI 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   Erittäin hyvä tyyppi. Miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja 
ylälinja. Hyvä etuosa. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvät kulmaukset. Riittävä luusto. 
Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI3 
 
SILENTKAZE AUTUMNAL COLOURS   Narttumainen. Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula 
ja ylälinja. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Rinta voisi olla hieman syvempi. Luusto voisi olla 
vahvempi. Hyvät kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI4 
 
WHIPTAILS PRELUDE TO LOVE   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Narttumainen. Hieman kapea etuosa. Rinta voisi olla syvempi. Hyvät rungon mittasuhteet. Hieman 
kevyt luusto. Hyvät kulmaukset.   AVO EH 
 
ZARAQUE’S GOT NO DOUBT   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. 
Narttumainen. Hyvä luusto, rintakehä ja eturinta. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä luusto. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   AVO ERI2 
 
AANISTON AN OUTSTANDING FILLY   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Hyvä pigmentti. 
Narttumainen. Hyvä kaula ja ylälinja, etuosa, rintakehä ja eturinta. Hyvät kulmaukset. Hyvät 
mittasuhteet. Miellyttävät liikkeet.   VAL ERI 
 
AIRESCOT SPLENDID SUNDAY   Hyvin miellyttävä tyyppi. Narttumainen. Hyvä pää, ihana ilme. 
Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen etuosa. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvät rungon 
mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät kulmaukset.   VAL ERI1 PN2 VARACA 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Miellyttävä tyyppi, pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. 



Narttumainen. Hyvä etuosa ja rungon mittasuhteet. Hyvä luusto. Erittäin hyvät kulmaukset.   VAL 
ERI3 
 
WHIPTAILS MILK’N HONEY   Miellyttävä pää ja ilme. Narttumainen. Erinomainen kaula ja ylälinja. 
Luusto voisi olla hieman vahvempi. Erinomainen etuosa. Hyvät rungon mittasuhteet, kaula, rintakehä 
ja eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   VAL ERI2 PN3 
 
WHIPTAILS POCAHONTAS   Miellyttävä pää ja ilme. Narttumainen. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä 
luusto. Eriomainen etuosa. Riittävä rintakehä. Hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyvät kulmaukset.   
VAL ERI 
 
ZARAQUE’S FIRST AVENUE   Miellyttävä pää ja ilme. Narttumainen. Hyvä kaula, ylälinja ja 
etuosa. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä rintakehä ja eturinta. Hyvä luusto. Erittäin hyvät 
kulmaukset. Miellyttävät liikkeet.   VAL ERI4 
 
PEPERONE PARTYLINE   Hyvin miellyttävä tyyppi. Erittäin hyvässä kunnossa. Miellyttävä pää ja 
ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvä etuosa ja luusto. Erittäin 
hyvät kulmaukset. Edelleen hyvin miellyttävät liikkeet.   VET ERI1 VSP-VET 
 
PIPSQUEAK DREAM CATCHER   Hyvin miellyttävä tyyppi. Edelleen erittäin hyvässä kunnossa. 
Miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvät rungon mittasuhteet. Erinomainen 
rintakehä ja eturinta. Erittäin hyvät kulmaukset. Edelleen hyvin miellyttävät liikkeet.    VET ERI2 
 
WHIPTAILS KENNEL   Hyvin miellyttävä ryhmä. Hyvin yhtenäiset tyypiltään. Miellyttävät päät ja 
ilmeet. Erittäin hyvät liikkeet.   KAS1 KP 
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PENNUT – UROKSET 
 
PIPSQUEAK PRINSSI ROHKEA   Hyvin tyypillinen nuori uros. Erittäin hyvä pää ja ilme. Oikea kallo 
ja kuono. Hieman matalalle kiinnittyneet, mutta oikein kannetut korvat. Oikea silmien muoto. 
Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea selkä, mutta hieman pitkä. Hyvät etukulmaukset. Vahva luusto. Hyvä 
alalinja. Liikkuu erittäin hyvin takaa oikealla askeleella. Erinomainen turkki ja luonne. Hyvin lupaava.   
PEK2 KP 
 
ZARAQUE’S HEART OF GOLD   Hyvin tyypillinen nuori uros. Erittäin hyvä pää. Hyväasentoiset 
korvat. Oikea silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Vahva 



luusto. Hyvä alalinja. Erinomainen turkki. Liikkuu yhdensuuntaisesti oikealla askeleella. Erinomainen 
luonne. Hyvin lupaava.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
PENNUT – NARTUT 
 
ZARAQUE’S  HEART AND SOUL   Erittäin hyvä tyyppi ja narttumainen pentu. Erinomainen pää. 
Oikea korvien asento ja silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Hyvät 
takakulmaukset. Vahva luusto. Hyvät, tiiviit tassut. Hyvä alalinja. Yhdensuuntaiset, vapaat takaliikkeet, 
hieman löysät ja kerivät edestä. Hyvä turkki. Erinomainen luonne.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   Keskikokoinen. Elegantti pää. Hieman korkealle kiinnittyneet 
korvat. Oikea silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula. Hyväksyttävä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. 
Hieman pehmeät ranteet. Oikea alalinja. Oikea lantio ja hännän kiinnitys. Luusto voisi olla hieman 
vahvempi. Vapaat, yhdensuuntaiset takaliikkeet, oikeat askeleet. Hyvä turkki. Erinomainen luonne.   
JUN EH2 
 
HOOKOPLAN HASIM RAHMAN   Vahva uros. Hieman raskas kaula. Kallo ja posket eivät saa tulla 
leveämmiksi. Hyväasentoiset korvat. Hyvä silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula. Hieman pitkä 
runko. Oikea alalinja. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto ja yhdensuuntaiset, vapaat takaliikkeet. 
Hyvä turkki. Erinomainen luonne.   JUN EH1 
 
C’MERE ICY BLACKBERRY   Hyvin tyypillinen uros. Erinomainen pää, Hyväasentoiset korvat. 
Hyvä silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Hyvät takakulmaukset. Oikea 
hännän kiinnitys. Vahva luusto. Yhdensuuntaiset, vapaat takaliikkeet, hyvät askeleet. Hyvä turkki. 
Erinomainen luonne.   NUO ERI1 PU2 SERT CACIB 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Keskikokoinen uros, jolla hyvä kallo, hieman suippo kuono. 
Hyväasentoiset silmät. Hyväasentoiset, hieman avoimet korvat. Riittävä kaula. Hyväksyttävä ylälinja. 
Riittävät takakulmaukset. Ranteet voisivat olla vahvemmat. Keskivahva luusto. Oikea alalinja. 
Yhdensuuntaiset liikkeet, mutta liikkeet voisivat olla hieman voimakkaammat. Hyvä turkki. Pehmeä ja 
suloinen luonne.   NUO EH2 
 
BONNYWAPIT AKICKINTHEPANTS   Keskikokoinen. Tyypillinen pää, jossa hyvä kallo. Hieman 
alaskiinnittyneet korvat. Hyväasentoiset korvat. Saksipurenta. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Oikea 
lantio ja hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset. Keskivahva luusto. Tiiviit tassut. Oikea alalinja. 
Yhdensuuntaiset liikkeet, takaliikkeissä voisi olla hieman enemmän voimaa. Hyvä turkki. Erinomainen 
luonne.   AVO ERI3 
 
NOBLE NELLY’S ONE RUMBA   Pienempi, hyvin rakentunut uros. Elegantti pää. Oikeasentoiset, 
hyvät korvat. Hyvä silmien muoto. Saksipurenta. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. 
Keskivahva luusto. Tiiviit tassut. Oikea alalinja. Eturintaa voisi olla hieman enemmän. Oikea hännän 
kiinnitys. Yhdensuuntaiset takaliikkeet, joissa riittävä draivi, edestä hieman leveät ja kerivät. 
Erinomainen turkki ja luonne.   AVO ERI2 
 
SWAARA GRAINS OF SAND   Suuri uros. Vahva pää, mutta oikeat mittasuhteet. Hyväasentoiset 



korvat. Oikea silmien muoto. Vahva saksipurenta. Riittävä kaula. Hyvä eturinta. Oikea ylälinja, mutta 
hieman pitkä rungon muoto, hieman syvä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Oikea hännän kiinnitys. 
Vahva luusto. Vahvat tassut. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hyvät askeleet. Hyvä turkki, 
erinomainen luonne.   AVO EH 
 
TIGER’S CHAOS SUPA SNOOPA   Pienempi uros, jolla elegantti pää. Hyväasentoiset korvat. Oikea 
silmien muoto. Saksipurenta. Riittävä kaula. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Ranteet voisivat 
olla hieman vahvemmat. Vahva luusto. Oikea alalinja. Yhdensuuntaiset, vapaat liikkeet, joissa hyvät 
askeleet takana. Avoimet ja kerivät etuliikkeet. Hyvä turkki, erinomainen luonne.   AVO EH4 
 
TIGER’S CHAOS SUPA SPEEDA   Erinomainen tyyppi. Erinomainen pää, mutta hieman matalalle 
kiinnittyneet korvat. Oikea silmien muoto. Saksipurenta. Riittävä kaula. Oikea ylälinja. Erittäin hyvin 
kehittynyt eturinta. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto. Vahvat tassut. Oikea alalinja, lantio ja hännän 
kanto. Yhdensuuntaiset, vapaat takaliikkeet, joissa oikeat askeleet. Erinomainen turkki ja luonne.   
AVO ERI1 PU3 VASERT 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Suuri uros. Urosmainen pää. Hyvä kallo. Hyväasentoiset silmät. 
Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto ja tassut. Oikea lantio ja 
hännän kiinnitys. Yhdensuuntaiset takaliikkeet, oikeat askeleet. Erinomainen turkki ja luonne.   VAL 
ERI2 PU4 
 
CALLECA’RY LOVE IS TO GOOD TO BE TR   Keskikokoinen. Tyypillinen  uros. Urosmainen  pää. 
Hyväasentoiset ruskeat silmät. Saksipurenta. Melko kuiva kaulanahka. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä 
eturinta. Hyvät takakulmaukset. Keskivahva luusto. Vahvat tassut. Oikea lantio. Yhdensuuntaiset, 
vapaat takaliikkeet, joissa oikeat askeleet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   VAL ERI4 
 
TIGER'S CHAOS XTRALITE MATE   Hyvätyyppinen uros. Urosmainen pää. Hieman 
taakseasettuneet korvat. Oikea silmien muoto. Saksipurenta. Posket eivät saa tulla vahvemmiksi. Hyvä 
kaula ja ylälinja. Riittävät etukulmaukset, erittäin hyvät takana. Oikea hännän kiinnitys. Vahva luusto 
ja tassut. Erinomaiset liikkeet, joissa oikeat askeleet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   VAL ERI3 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Erinomainen tyyppi. Urosmainen. Erittäin hyvä pää. Oikeat kallon ja 
kuonon mittasuhteet. Oikea korvien asento ja silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Oikea eturinta. Hyvät takakulmaukset, ranteet voisivat olla vahvemmat. Vahva luusto ja tassut. 
Yhdensuuntaiset, oikeat takaliikkeet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   VAL ERI1 PU1 ROP 
 
PEPERONE PARAHANDY   Hyvin tyypikäs uros. Oikea pää ja korvien asento. Hyväasentoiset 
silmät. Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Erittäin hyvä eturinta. Hyvät takakulmaukset. Oikea 
lantio ja hännän kiinnitys. Hyvä luusto. Tiiviit tassut. Yhdensuuntaiset takaliikkeet, joissa oikeat 
askeleet. Hyvä turkki. Erinomainen luonne.   VET ERI1 ROP-VET 
 
NARTUT 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Erittäin hyvätyyppinen narttu. Hyvin narttumainen ilme. Hyvä pää. 
Hyväasentoiset korvat. Oikea silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Hyvin 
kehittynyt eturinta. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto, vahvat tassut. Oikea lantio ja hännän 
kiinnitys. Oikeat liikkeet, yhdensuuntaiset takaa, oikeat askeleet. Erinomainen luonne ja turkki.   JUN 



ERI1 PN2 VASERT 
 
HOOKOPLAN HAVANNA   Hyvin tyypikäs narttu. Narttumainen pää, jossa hieman leveä kallo. 
Hyväasentoiset korvat. Oikea-asentoiset silmät. Saksipurenta. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Riittävä 
eturinta. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto. Hyvät raajat ja tassut. Hyvin raskas alalinja. Oikea 
lantio ja hännän kiinnitys. Yhdensuuntaiset, erittäin hyvät takaliikkeet, oikeat askeleet. Erinomainen 
luonne. Hyvä turkki.   JUN ERI2 
 
NORTHWIND'S SNOW WHITE ON VOYAGE   Tyypillinen narttu, jolla feminiininen ilme. 
Miellyttävä pää. Hyväasentoiset korvat. Oikea silmien muoto. Vahva saksipurenta. Riittävä kaula. 
Hyväksyttävä ylälinja. Hieman pitkä rungon muoto. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto. Hyvät 
vahvat tassut. Hieman ahtaat takaliikkeet, mutta vapaat ja hyväaskeliset liikkeet. Etuliikkeet eivät 
täysin vakaat tänään. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.  JUN EH3 
 
WHIPTAILS PAINTED PASSION   Narttu, jonka tarvitsee täyttyä kauttaaltaan. Erittäin hyvä pää. 
Hyväasentoiset silmät. Vahva saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Vahvat 
tassut. Hyvin vahvat takaliikkeet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   JUN EH4 
 
MIYESSA ADELINDA   Keskikokoinen, feminiininen narttu. Erittäin hyvä pää. Oikea korvien asento. 
Hyväasentoiset silmät. Saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvät takakulmaukset. 
Ranteet voisivat olla vahvemmat. Keskivahva luusto. Vapaat, yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyvät 
askeleet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   NUO EH1 
 
SOFTOUCH WILDCAT   Hyvin feminiininen narttu, jonka tulee täyttyä kauttaaltaan. Pieni, elegantti 
pää. Erittäin hyväasentoiset silmät, joissa hyvä ilme. Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Hyvät 
takakulmaukset. Tiiviit tassut. Yhdensuuntaiset, vapaat takaliikkeet, oikeat askeleet. Erinomainen 
luonne. Hyvä turkki.   NUO H 
 
AANISTON FILLY AT THE BIGS   Vahva narttu, hieman urosmainen vaikutelma. Vahva, hyvä pää, 
mutta jossa silti narttumainen ilme. Hyväasentoiset silmät. Vahva saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Hieman pitkä runko. Hyvät takakulmaukset. Hyvin kehittynyt eturinta. Vahva luusto ja tassut. 
Yhdensuuntaiset takaliikkeet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   AVO EH 
 
BELLTOWN BLACKBALLET  Elegantti, tyypikäs narttu. Pieni, narttumainen pää. Hyväasentoiset 
silmät. Saksipurenta. Riittävä kaula. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyväksyttävä ylälinja. Hyvät 
takakulmaukset. Keskivahva luusto. Tiiviit tassut. Ranteet voisivat olla vahvemmat. Yhdensuuntaiset ja 
vahvat takaliikkeet, hieman pehmeät ja kerivät edestä. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   AVO EH 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Keskikokoinen, feminiininen narttu, jolla hyvä pää. Erittäin 
hyväasentoiset silmät, joissa hyvä ilme. Saksipurenta. Riittävä kaula. Hyväksyttävä ylälinja. 
Erinomainen eturinta. Hyvät takakulmaukset, ranteet pitäisi olla vahvemmat. Keskivahva luusto. Oikea 
lantio. Hieman ahdas takaa, mutta vapaat yhdensuuntaiset liikkeet, hyvät askeleet, edestä ei aivan tiiviit 
ja hieman kerivät. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   AVO EH4 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Feminiininen narttu, jolla hyvä pää ja hyvä ilme. Saksipurenta. 
Riittävä kaula. Hieman liian korkea ylälinja. Riittävä eturinta. Hieman liian viettävä lantio ja 
alaskiinnittynyt häntä. Hyvät takakulmaukset, mutta se tarvitsee vahvemmat ranteet. Vapaat 



takaliikkeet, mutta ne tarvitsevat enemmän draivia. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   AVO H 
 
JAGODAS GROSEILLE   Vahva narttu. Vahva pää, mutta silti narttumainen ilme. Matalalle 
kiinnittyneet korvat. Hyväasentoiset silmät. Vahva saksipurenta. Riittävä kaula. Oikea, mutta pitkä 
ylälinja. Eturintaa pitäisi olla enemmän. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto ja tassut. Hieman ahdas 
takaa, mutta vapaat liikkeet ja hyvät askeleet, edestä pehmeät ja kerivät. Erinomainen luonne. Hyvä 
turkki.   AVO EH 
 
POJANRINTEEN ISABELLA   Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Narttumainen pää, jossa oikea kallo. 
Hyväasentoiset silmät. Saksipurenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Hyvät takakulmaukset. 
Oikea lantio ja hännän kiinnitys. Keskivahva luusto. Vahvat tassut. Erinomaiset liikkeet. Oikeat 
askeleet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   AVO ERI1 PN1 SERT FI MVA CACIB VSP 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   Tyypikäs narttu. Feminiininen pää, kallo ei saa tulla vahvemmaksi. 
Hyväasentoiset silmät. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Eturintaa voisi olla enemmän. Hyvät 
takakulmaukset, mutta ranteet voisivat olla vahvemmat. Hyvä luusto. Tiiviit tassut. Hieman ahtaat 
takaliikkeet, mutta vapaat liikkeet, oikeat askeleet. Hieman kerivät etuliikkeet. Erinomainen luonne. 
Hyvä turkki.   AVO ERI2 
 
WHIPTAILS PRELUDE TO LOVE   Elegantisti rakentunut narttu. Hyvin feminiininen pää. 
Hyväasentoiset silmät, joissa hyvä ilme. Hyväasentoiset, hieman avoimet korvat. Hyvä kaula. Oikea 
ylälinja. Eturintaa voisi olla hieman enemmän. Hyvät takakulmaukset, mutta ranteet voisi olla hieman 
vahvemmat. Keskivahva luusto. Vahvat tassut. Yhdensuuntaiset liikkeet, vapaat askeleet, mutta 
tarvitsevat enemmän draivia. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   AVO EH 
 
ZARAQUE'S GOT NO DOUBT   Hyvä koko. Narttumainen pää, kuono voisi olla hieman vahvempi. 
Hyväasentoiset silmät. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto ja tassut. 
Vapaat, vahvat takaliikkeet, oikeat askeleet. Erinomainen luonne. Hyvä turkki.   AVO ERI3 
 
AIRESCOT SPLENDID SUNDAY   Erinomainen tyyppi. Erinomainen pää, jossa narttumainen ilme. 
Oikea korvien asento. Hyväasentoiset silmät, joissa hyvä ilme. Vahva saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea 
ylälinja. Hyvä lantio, oikea hännän kiinnitys. Hyvä eturinta. Oikeat takakulmaukset. Keskivahva 
luusto. Vahvat tassut. Yhdensuuntaiset takaliikkeet, oikeat askeleet. Erinomainen luonne.   VAL ERI1 
PN3 VARACA 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Erinomainen tyyppi. Vahva, silti narttumainen pää. Hyväasentoiset 
korvat. Oikea silmien muoto. Vahva saksipurenta. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä eturinta. Oikea 
alalinja. Oikeat takakulmaukset, mutta ranteet voisivat olla vahvemmat. Keskivahva luusto. Vahvat 
tassut. Ahtaat takaliikkeet, mutta liikkuu oikealla askeleella ja draivilla. Erinomainen luonne.   VAL 
ERI 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Hyvin tyypikäs narttu. Narttumainen pää. Hyväasentoiset silmät, 
joissa hyvä ilme. Saksipurenta. Riittävä kaula. Hyvin kehittynyt eturinta. Oikea selkä, mutta liian 
viettävä lantio. Hyvät takakulmaukset. Tarvitsee vahvemmat ranteet. Keskivahva luusto. Vahvat tassut. 
Yhdensuuntaiset, vapaat takaliikkeet, joissa riittävä draivi. Erinomainen luonne.   VAL ERI3 
 
WHIPTAILS POCAHONTAS   Tyypikäs narttu. Narttumainen pää, kallo ei saa tulla leveämmäksi. 



Hyväasentoiset silmät, joissa hyvä ilme. Vahva saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Riittävä 
eturinta. Oikea lantio ja hännän kiinnitys. Hyvät takakulmaukset, mutta tarvitsee vahvemmat ranteet. 
Hieman ahdas takaa, mutta vapaat liikkeet, oikeat askeleet ja hyvä draivi. Yhdensuuntaiset etuliikkeet. 
Erinomainen luonne.   VAL ERI 
 
ZARAQUE'S EDITION LIMITED   Hyvän tyyppinen narttu. Narttumainen pää, jossa hyvä ilme. 
Oikea korvien asento. Vahva saksipurenta. Riittävä kaula. Oikea ylälinja. Hieman pitkä rungon muoto. 
Riittävä eturinta. Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto ja tassut. Hieman ahtaat, mutta vapaat liikkeet, 
hyvät askeleet ja riittävä draivi. Erinomainen luonne.   VAL ERI2 PN4 
 
ZARAQUE'S FIRST AVENUE   Suuri narttu. Vahva pää, mutta silti narttumainen ilme. 
Hyväasentoiset silmät. Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Pitkä rungon muoto. Hyvä eturinta. 
Hyvät takakulmaukset, tarvitsee vahvemmat ranteet. Oikea lantio ja hännän kiinnitys. Vahva luusto ja 
tassut. Vapaat takaliikkeet, mutta draivia voisi olla enemmän. Erinomainen luonne.   VAL ERI4 
 
PIPSQUEAK DREAM CATCHER   Keskikokoinen. Erinomainen tyyppi. Vahva mutta narttumainen 
pää. Hyväasentoiset korvat. Oikea silmien muoto. Saksipurenta. Hyvä kaula. Oikea ylälinja. Oikea 
lantio ja hännän kiinnitys. Riittävä eturinta. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto. Vahvat tassut. 
Yhdensuuntaiset, vapaat liikkeet. Hyvät askeleet, hyvä draivi. Erinomainen luonne.   VET ERI1 VSP-
VET 
 
WHIPTAILS KENNEL   Ryhmä kolmesta yhdistelmästä. Ryhmä erinomaista tyyppiä. Hyvät päät, 
oikeat ylälinjat. Erinomaiset kulmaukset. Hyvät luustot, vahvat tassut. Selvät sukupuolileimat. 
Erinomaiset liikkeet ja luonteet. Kauniit värit.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELSINKI  25.-26.7.2009 
Tuomari: Soile Bister  (7+7, pennut 1+0) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
MIMI CHILL'S ICY ARCTIC PEARL   Hyvin suuri, ikäisekseen hyvin kehittynyt maskuliininen uros, 
jolla voisi olla tyylikkäämpi ylälinja. Hyvä luusto. Kokonaisuuteen sopiva pitkä pää. Hyväksyttävät 
korvat. Hyvä purenta. Lavat saisivat olla viistommat, vielä kovin kehittymätön etuosa. Saisi ottaa 
pitemmän askelen eteen. Liikkuessa häntä kiertyy. Hyvä luonne.   PEK1 
 
UROKSET 
 
BELLTOWN EXCUSEME LADIES   Koko 54 cm. Suurikokoinen, vielä melko ilmava, 
kaunislinjainen nuori uros. Varsin hyvä pää. Korvat voisivat taittua hieman paremmin. Ilme voisi olla 
parempi. Riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa. Hyvä häntä. Voisi ottaa pidemmän 



askeleen eteen. Hyvä luonne.   JUN EH1 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Koko 55 cm. Suurikokoinen, kaunislinjainen maskuliininen uros. 
Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat. Hyvät kulmaukset ja runko. Hyväasentoinen häntä. Saisi liikkua 
pidemmällä askeleella ja on edestä hieman löysä. Hyvä luonne.   NUO EH1 
 
WHIPTAILS MOULIN ROUGE   Koko 52 cm. Kookas, kaunislinjainen ja hyväluustoinen 
maskuliininen uros. Vahvakalloinen hyvä pää, hyvät korvat. Ilme voisi olla parempi. Riittävästi 
kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä runko. Amputoidusta hännästä eläinlääkärin todistus. Liikkuu 
edestä kovin jäykästi ja veivaten, takaa kinnerahtaasti. Ja askeleen tulisi olla parempi. Seistessä 
huomattavasti parempi kuin liikkeessä.   AVO H 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   Koko 52 cm. Kookas, kaunislinjainen, hyvärunkoinen 
maskuliininen uros. Kaunis pää ja korvat. Hyvä ilme. Voisi olla edestä huomattavasti paremmin 
kulmautunut. Voimakas kinnerkulma. Hyvärunkoinen. Voisi ottaa hieman pidemmän askeleen eteen. 
Voisi olla pidempi häntä.   AVO ERI1 PU4 SERT FI MVA 
 
BELLTOWN CALIFORNIA ROCKS   Koko n. 54 cm. Kookas, kaunislinjainen, maskuliininen uros, 
jolla hyvä runko ja raajat. Kaunis pää, hyvä ilme ja korvat. Hyvä häntä. Voisi ottaa hieman pidemmän 
askeleen ja on edestä hieman ahdas. Hyvä luonne.  VAL ERI3 PU3 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Koko 53 cm. Seistessä kaunislinjainen. Hyväluustoinen, 
maskuliininen uros, jolla hyvät raajat. Kaunis pää, hyvä ilme ja korvat. Hyvä runko. Riittävästi 
täyttynyt etuosa. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella, edestä hieman epävakaasti. Hyvä 
luonne.   VAL ERI2 PU2 
 
NIGHTVISION CATCH THE MIRACLE   Koko n. 53 cm. Hyvin kaunislinjainen, tasapainoinen 
maskuliininen uros. Kaunis pää, hyvä ilme ja korvat. Riittävästi kulmautunut edestä, takaa myös. 
Tasapainoiset, hyväaskeliset liikkeet. Hyvä luonne.   VAL ERI1 PU1 ROP 
 
NARTUT 
 
OF STREAMLINE LOVELY LILAC   Koko 47,5 cm. 9 kk. Vielä rungoton ja ilmava, feminiininen 
narttu. Kevyt kuono. Hyvät korvat ja silmät. Toivoisin viistommat lavat. Hyvät takaraajat. Turhan 
jyrkkä lantio. Voisi liikkua pidemmällä askeleella. Hieman löysät etuliikkeet. Hyvä häntä. Voisi olla 
hieman itsevarmempi.   JUN H 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Koko 49 cm. Hyvin kaunislinjainen, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt feminiininen narttu. Kaunis pää, ilme ja korvat. Hyvät raajat ja häntä. Ikäisekseen hyvä 
runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askeleella.   JUN ERI1 PN1 SERT VSP 
 
MIYESSA ADELINDA   Koko n. 47 cm. Hieman arkaillen käyttäytyvä, riittäväluustoinen, ikäisekseen 
riittävästi kehittynyt feminiininen narttu, jolla varsin hyvä ylälinja. Turhan kevyt kuono ja ilme voisi 
olla parempi. Hyvät korvat. Lapa voisi olla viistompi. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä häntä. Voisi edestä 
liikkua yhdensuuntaisemmin. Tarvitsee lisää itseluottamusta.   NUO H 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Koko 48 cm. Hyväluustoinen ja hyvärunkoinen feminiininen 



narttu, jolla voisi olla hieman tyylikkäämpi ylälinja. Hyvä pää, ilme ja korvat. Hyvät kulmaukset. 
Liikkuu hyvällä askeleella, mutta oikea kintere voisi olla vakaampi. Hyvä luonne.   AVO ERI2 PN3 
 
PIKKUNOKAN LILY QUEEN   Kaunislinjainen feminiininen narttu. Hyvä pää ja ilme. Korvat 
voisivat taittua paremmin. Hyvä runko ja kulmaukset. Saisi liikkua pidemmällä askeleella. Luonne OK.   
AVO ERI4 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Hyvin kaunislinjainen, tasapainoinen, hyväluustoinen ja -runkoinen 
narttu. Lavat voisivat olla viistommat. Hyvä pää, ilme ja korvat. Varsin hyvä etuosa. Hyvä häntä. 
Liikkuu riittävällä askelpituudella, tosin hieman veivaten. Hyvä luonne.   AVO ERI1 PN2 VASERT 
 
PIPSQUEAK NÄKINKENKÄ   Kaunislinjainen, tasapainoinen, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen 
narttu. Hyvä pää ja ilme. Korvat voisivat taittua enempi. Hyvä runko ja raajat. Voisi ottaa pidemmän 
askeleen. Hyvä häntä. Hyvä luonne.   AVO ERI3 PN4 
 
 
 
 
 
 
 
MIKKELI KV  25.-26.7.2009 
Tuomari: Vija Klucniece, Latvia  (12+16, pennut 1+0) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
MIMI CHILL'S ICY ARCTIC PEARL   8 kk, kesken kehityksen. Liian suuri koko. Erinomainen 
purenta. Hyvä pää. Rintakehä kesken kehityksen. Kaunis iho ja turkki. Liikkuu hyvin. Hyvin lupaava.   
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   11 kk., kesken kehityksen. Rintakehä ei riittävän syvä tällä 
hetkellä. Liian pitkä selkä. Erinomainen purenta. Miellyttävä ilme. Liikkuu hyvin.   JUN ERI3 
 
BESTIES NÄÄS VILLE   12 kk. Hyvä koko. Oikea purenta. Hyvä pää. Elegantisti kaareutunut kaula. 
Riittävä rinnan syvyys ikäisekseen. Hyvät liikkeet, joissa erinomainen draivi. Hyvin kannettu häntä.   
JUN ERI2 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   11 kk, kesken kehityksen. Kaunis pää, jossa erinomaisen väriset 
silmät ja ilme. Erinomainen ylälinja ja kaula. Erinomainen iho ja turkki. Riittävän lihaksikkaat 
takaraajat. Rintakehä ei ole riittävän syvä ikäisekseen. Tarvitsee enemmän kehäharjoitusta jotta liikkeet 
olisivat hyväksyttävät.   JUN ERI1 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Miellyttävä rotutyyppi, 23 kk. Kaunis pää, jossa valpas ilme. 
Erinomaiset, ohuet, pehmeät ruusukorvat. Kaareva, elegantti kaula. Riittävä rinnan syvyys ikäisekseen. 
Kaunis turkki. Erinomaiset liikkeet, joissa erinomainen draivi edessä ja takana. Liikkui paremmin paras 



uros-kehässä.   NUO ERI2 PU2 SERT VARACA 
 
SATANGIN AFTER THE SUNSET   18 kk. Vahva, maskuliininen uros. Oikea pää, jossa hyvä profiili. 
Erinomaiset silmät, korvat. Kaunis ylälinja. Syvä rintakehä. Erinomaiset liikkeet. Ei liikkunut niin 
hyvin paras uros -kehässä, minkä vuoksi sijoituksia vaihdettiin.   NUO ERI1 PU3 VASERT 
 
SÖKÖVINTIN EB-FOX   Hyvä koko. Hieman narttumainen uros. Oikea purenta. Silmät voisivat olla 
tummemmat. Rintakehä ei riittävän syvä, eikä riittävän tilava kylkiluista. Oikea ylälinja, hyvin 
kuroutunut vatsalinja. Turkin laatu voisi olla parempi, hieman karkea hännässä. Hyväksyttävät liikkeet.   
NUO EH3 
 
JAGODAS GROS BONNET   28 kk, hyväksyttävä koko. Erinomainen purenta. Oikea pää. Silmät 
voisivat olla tummemmat. Hyvä ylälinja. Rintakehä voisi olla syvempi. Hieman liian leveä etuosa. 
Hyvä iho ja turkki. Hyväksyttävät liikkeet.  AVO ERI3 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   Hyvä koko. Riittävän urosmainen. Miellyttävä pää, jossa 
kaunis ilme. Erinomaiset ruusukorvat. Elegantti kaula. Vahva lantio ja takaraajat. Yhdensuuntainen 
edestä. Hyvä iho ja turkki. Erinomaiset liikkeet.   AVO ERI1 PU4 
 
RAZAMANAZ GINGERBREAD MAN   3 v. Hyvin urosmainen. Suuri uros. Hyvä pää, jossa hyvä 
profiili. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen kaula. Riittävän syvä rinta. Erinomaiset tiiviit kyynärpäät. 
Hyvät liikkeet.   AVO ERI2 
 
POJRANRINTEEN NAVIGATOR   Erinomainen rotutyyppi, urosmainen. Hyvä koko. Kaunis pää, 
jossa tummat silmät. Valpas ilme. Erinomainen kaula. Riittävän syvä rinta ikäisekseen. Kaunis turkin 
laatu. Erinomaiset liikkeet ja luonne.   VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 
 
WOODBROOK’S HAN SOLO   Hyvä rodun edustaja. Hyvä koko. Oikea kallon muoto ja erinomainen 
pään profiili. Oikea purenta. Silmät ja ilme voisivat olla paremmat. Erinomainen kaula ja ylälinja. 
Riittävä rinnan syvyys. Kaunis turkki. Tyypilliset etu- ja takaliikkeet.   VAL ERI2 
 
PLAY A WHILE NITS PLAUDITE   11 v. Hyvä pää, jossa tummat silmät. Tyypillinen ilme. Kaula 
voisi olla elegantimpi. Erinomainen rintakehä. Hyvä turkki. Oikea hännän kiinnitys ja hännän kanto. 
Erinomaiset liikkeet.   VET ERI1 ROP-VET 
 
NARTUT 
 
JAGODAS INCANDESCENT   Hyvin narttumainen. Miellyttävä pää. Erinomaisesti kaareutunut 
kaula. Hyvä ylälinja. Rintakehä ei riittävän syvä ikäisekseen. Erinomaiset, lihaksikkaat takaraajat. 
Erinomaiset liikkeet ja luonne.   JUN ERI2 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   Suuri narttu, mutta rotumääritelmän sisällä. Hyvät pään 
mittasuhteet. Saksipurenta. Erinomaiset silmät ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. ? syvä rinta ikäisekseen. 
Erinomainen iho. Yhdensuuntainen edestä, hyvät takakulmaukset. Erinomainen luonne. Tyypilliset 
liikkeet.   JUN ERI1 
 
JEWGENISTAJAN PIRTTI-HIRMU   Suuri narttu. Hyvä pää. Erinomainen maski. Miellyttävät silmät. 



Liian kapea rintakehä, joka voisi olla syvempi. Kaareutunut kaula. Hyväksyttävä ylälinja. Hyvä turkki 
ja iho. Liikkuu hyvin.   NUO EH4 
 
MY CAMELOT SUN CITY   Suuri narttu. Lihaksikas runko. Hyvä etuosa. Miellyttävä pää. 
Erinomaiset silmät ja ilme. Kaunis turkki ja väri. Erinomaiset liikkeet.   NUO ERI2 PN4 
 
OF STREAMLINE FOXY LADY   21 kk. Narttumainen. Oikea pää, tummat silmät. Oikea korvien 
asento. Elegantti kaula. Hyvä ylälinja. Rintakehä voisi olla syvempi. Pitkä, oikea selkä. Erinomainen 
alalinja. Silkkinen, lyhyt turkki. Riittävän hyvät liikkeet.   NUO ERI 
 
SÖKÖVINTIN EB-FILA   15 kk. Narttumainen. Oikea purenta. Liian vaaleat silmät. Epätyypilliset 
korvat, ei kanna niitä hyvin. Rintakehä ei riittävän syvä. Kaunis turkki ja väri. Liikkuu hyvin.   NUO 
EH 
 
TIGER’S CHAOS ALLTIMEPLAUDITE   18 kk. Narttumainen pää, jossa erinomainen ilme. Hyvät 
korvat. Elegantti kaula. Selkä voisi olla pidempi. Riittävä rinnansyvyys. Hyvät takakulmaukset, edessä 
hieman löysät kyynärpäät.   NUO ERI1 PN3 
 
BEST-LOOKING BLOOMING SAFIR   N. 3 v. Liian iso ja urosmainen. Oikea purenta. Miellyttävä 
profiili. Hyvä silmien väri ja ilme. Oikea ylä- ja alalinja. Rintakehä voisi olla syvempi. Hyvä iho ja 
turkki. Liikkuessa hieman löysät kyynärpäät. Vapaat liikkeet.   AVO EH 
 
ENCAUTOM’S LOVELY VANILLA   Narttumainen. Hyvä koko. Riittävät lihakset. Narttumainen 
pää, erinomaiset silmät ja korvat ja kaula. Selkä voisi olla pidempi. Matala hännän kiinnitys. Hyvin 
kannettu häntä. Vapaat liikkeet, mutta kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät.   AVO ERI 
 
OF STREAMLINE FAIRY PRINCESS   Yli 1 v. Hyvä pää. Oikea purenta. Ylälinja voisi olla parempi. 
Erinomainen alalinja. Oikein kiinnittynyt ja oikein kannettu häntä, jossa mutka kärjessä. Riittävä rinnan 
syvyys. Tyypilliset vapaat liikkeet.   AVO ERI4 
 
OF STREAMLINE NASTY NOODLE   2,5 v. narttumainen. Hyvä pää, pigmentti turkin värin 
mukainen. Oikea korvien asento, oikea muoto. Hieman lyhyt lanne. Riittävä rinnan syvyys. Kaunis 
turkki. Erinomaiset liikkeet.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK NELIAPILA   Elegantti, vahva narttu. Kaunis pää. Erinomainen ilme. Erinomainen 
kaula, ylä- ja alalinja. Erinomaiset takakulmaukset. Yhdensuuntainen edestä. Erinomainen iho ja turkki. 
Erinomaiset liikkeet.   AVO ERI2 PN2 VASERT VARACA 
 
TIGER’S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   4 v. Oikea purenta. Hyvä pää, hieman liian korostunut. 
Hyväksyttävä kaula. Rintakehä ei riittävän syvä ikäisekseen. Hyvä iho ja turkki. Hyväksyttävät liikkeet. 
Rintakehä on myös liian kapea, ei riittävän tilava.   AVO EH 
 
TIGER’S CHAOS THIS IS E’NUFF   Narttumainen, 2,5 v. Hyvä pää. Erinomainen ylä- ja alalinja. 
Hyvin syvä rintakehä, riittävä tilavuus. Erinomainen iho. Vahvat, lihaksikkaat, hyvin kulmautuneet 
takaraajat. Yhdensuuntainen edestä. Erinomaiset liikkeet.   AVO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP 
 
ÅBRINKENS CHESHIRE D’OSKAR   Hyvä koko. Narttumainen. Oikea kallon muoto. Hyvä profiili. 



Erinomaiset silmät ja korvat. Riittävä rinnan syvyys ikäisekseen. Hieman liian lyhyt lanne. 
Erinomainen etuosa. Tyypilliset liikkeet, joissa hyvä draivi ja ulottuvuus.   AVO ERI3 
 
PLAUDITE ICE QUEEN  12,5 v. Hyvä koko, pää. Rintakehä voisi olla syvempi. Hyvin lyhyt lantio. 
Voisi liikkua paremmin, erityisesti takaa.   VET EH1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IISALMI KV  1.-2.8.2009 
Tuomari: Markku Kipinä (12+17, pennut 0+3) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
SCHEIK'S EYE CATCHER   Kookas narttupentu, jolla kauniit linjat ja tasapainoinen rakenne. Pitkä 
pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula. Erinomainen rintakehä. Pitkät linjat. Hyvät 
kulmaukset. Liikkuu joustavalla hyvällä askeleella silloin kun haluaa liikkua.   PEK1 
 
ZOOTSUITS HEART AND SOUL   Kookas, elegantti narttu, jolla tänään hyvin ilmava yleisilme. 
Kaunis pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Kaunis kaula. Hieman etuasentoinen lapa. Heikko lanne ja 
reisi saisi olla leveämpi. Siro luusto. Riittävä askelpituus, jossa saisi olla enemmän joustoa. Löysyyttä 
etuosassa. Kiva luonne.   PEK2 
 
ZARAQUE'S HIDE AND SEEK   Kookas, vielä ilmava narttu, jolla rintakehän tulee syventyä ja 
reiden vahvistua. Pitkä pää. Hyvät korvat, kauniit silmät. Hyvä purenta. Hyvä lapa. Riittävästi 
kulmautunut takaa. Lyhyt, jäykkä taka-askel, löysyyttä edessä. Hyvä luonne.   PEK3 
 
UROKSET 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   Kookas. Melko linjakas uros, jolla saisi olla hieman voimakkaammat 
kulmaukset etuosassa. Hyvä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Lanne saisi olla vahvempi. 
Kaunisilmeinen pitkä pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä häntä. Askeleessa voisi olla enemmän 
joustoa ja ulottuvuutta. Hieman löysä edestä.   NUO EH2 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   Erittäin pidättyvästi käyttäytyvä hyvä uros, jolla hieman 
pyöreyttä kallossa. Hyvät korvat, silmät, purenta. Avoimesti kulmautunut edestä. Rintakehä voisi olla 
syvempi. Lyhyt reisiluu. Liikkuu jäykästi takaraajat rungon alla. Sirppikinner. Hyvä häntä. Löysä 
etuosa.   NUO H 
 
PLAY A WHILE FAZER   Kaunislinjainen. Kookas (54 cm), tasapainoisesti rakentunut, pitkälinjainen 
uros, jolla voimakkaat otsaluut. Hyvä rintakehä. Vahva, erinomainen lanne. Hyvät takaraajat. Hyvä 
häntä. Liikkuu erinomaisella, joustavalla askeleella. Hieman löysyyttä edessä.   NUO ERI1 PU1 SERT 



CACIB VSP 
 
TIGER'S CHAOS ALL OR EVENMORE   Kookas uros, jolla saisi olla hieman pidemmät linjat ja 
enemmän kulmauksia. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Syvä rintakehä. Seistessä voimakkaasti alaspäin 
viettävä lanne ja lantio-osa ja liikkeessä lähes suora ylälinja. Voimaton, lyhyehkö askel. Hieman 
turpea, lyhyehkö kaula.   NUO H 
 
NOBLE NELLY'S ONE RUMBA   Hyvänkokoinen uros, jolla saisi olla hieman enemmän 
ulottuvuuksia ja voimakkaammat kulmaukset. Pitkä, kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta, silmät ja 
korvat. Kaunis kaula. Rintakehä voisi olla syvempi. Seistessä kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Jäykkä, 
lyhyt taka-askel. Löysät kyynärpäät.   AVO EH3 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   Koko 51 cm. Koon ylärajoilla oleva, seistessä kaunislinjainen, 
hyväluustoinen uros, jonka pää voisi olla hieman pidempi. Kaunislinjainen pää. Hyvät korvat, silmät. 
Riittävä kaula. Hyvät kulmaukset ja rintakehä. Niukka turkki. Liikkuu riittävällä askeleella, mutta voisi 
esiintyä ryhdikkäämmin.   AVO ERI1 PU4 VASERT 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SAPPA   Hyvänkokoinen uros, joka saisi olla paremmin kulmautunut 
etuosaltaan. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Hyvä kallo, korvat, silmät. Kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi. Hyvä purenta. Rintakehä voisi olla syvempi. Hyvä häntä. Taka-askeleessa saisi olla 
hieman enemmän joustoa ja pituutta. Löysä edestä.   AVO EH4 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SPEEDA   Koko 51 cm. Hyvänkokoinen uros, joka voisi olla etuosaltaan 
voimakkaammin kulmautunut. Kaunislinjainen, pitkä pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Riittävä 
luusto. Hyvä takaosan rakenne. Vahva lanne. Suoran etuosan vuoksi taka-askel jää vaatimattomaksi.   
AVO EH2 
 
BOXING HELENA'S B SUPA CHAOS   Koko 50 cm. Hyväluustoinen uros, jolla saisi olla hieman 
enemmän ulottuvuutta ja erityisesti paremmin kulmautunut etuosa. Hyväilmeinen pää. Erinomaiset 
korvat, silmät. Hyvä purenta. Liikkuu vaatimattomalla askeleella. Hyvä häntä.   VAL EH3 
 
PIPSQUEAK KELJUKKOJOOTTI   Koko 50 cm. I1 sin max. kruunu hajonnut, poistosta 
hammastodistus esitetty. Kaunislinjainen, tasapainoisesti rakentunut, hyväluustoinen uros, olla eturinta 
voisi olla hieman korostuneempi. Kaunisilmeinen pää. Voisi kantaa korviaan paremmin ruusulla. 
Liikkuu joustavalla, hyvällä askeleella.   VAL ERI1 PU2 VARACA 
 
SOFTOUCH MONTANA SKY   Koko 52 cm. Hyväluustoinen, hieman ilmavan vaikutelman antava 
uros, jolla hyvin kulmautuneet raamit. Kaunis ylälinja. Pitkä pää, jossa otsaluut turhan koholla. Hyvät 
korvat, silmät ja purenta. Eturinta voisi olla korostuneempi. Liikkuu hyvin takaa, mutta vielä löysä 
edestä.   VAL ERI2 PU3 
 
PLAUDITE NIGHT SKY   Koko 50 cm. Hyvänkokoinen veteraaniuros, jolla voisi olla hieman 
pidemmät luut takaraajoissa. Hieman jyrkkä lantio. Hyvä runko ja hyvin kulmautunut etuosaltaan. 
Pitkä pää. Hyvä ilme. Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä luusto ja rintakehä. Köyristää hieman 
selkäänsä. Hyvä häntä. Ikä alkaa näkyä jo liikkeessä.   VET ERI1 VSP-VET 
 
NARTUT 



 
HOOKOPLAN HALLE BERRY   Koko 44 cm. Pitkärunkoinen, tänään lihavassa kunnossa esitetty 
juniori, jolla liian suora ylälinja. Hyvin kulmautunut, mutta löysäranteiset ulkokierteiset eturaajat. 
Voimakas kallo-osa, joka tekee ilmeestä raskaan. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Liikkuu riittävän 
pitkällä askeleella, erittäin löysä edestä. Raskas askel.   JUN H 
 
JAGODAS INCANDESCENT   Koko 44 cm. Sirorakenteinen, rungoltaan vielä melko mitätön juniori 
koon alarajalta. Siro, pitkälinjainen, kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Ohut kaula. 
Heikko lanne. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Avoimesti kulmautunut edestä. Hyvä häntä. Liikkuu 
riittävällä askeleella, mutta erittäin löysä edestä ja ahtautta takana.   JUN H 
 
MY CAMELOT RN PASSION   Koko 48,5 cm. Kookas juniori, jolla kauniit linjat. Turhan pysty lapa. 
Rintakehän tulee vielä syventyä. Hyväilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Riittävä kaula. 
Vahva lanne. Hyvä raajojen luusto. Hyvä häntä. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa. 
Liikkeessä löysä edestä. Ontuu takaa ja siksi EVA. Hyvä luonne.   JUN EVA 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Koko 46 cm. Hyvänkokoinen, hyväluustoinen narttu, jolla saisi 
olla hieman enemmän ulottuvuuksia. Rintakehän tulee syventyä. Hyvä lapa, pystyt olkavarret. Voisi 
olla vähän enemmän kulmautunut takaa. Pitkä, kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. 
Riittävä askelpituus, jäykkä takaa, löysä edestä.   JUN EH2 
 
PIKKUNOKAN BEDAZZLED   Koko 46 cm. Ilmavalta vaikuttavat juniori, jolla saisi olla hieman 
enemmän ulottuvuutta. Pysty lapa ja olkavarsi. Löysät kyynärpäät. Voisi olla voimakkaammin 
kulmautunut takaa. Hyvät korvat, kauniit silmät. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Rintakehän tulee vielä 
syventyä. Liikkuu ryhdittömästi vetäen takaraajoja rungon alle. Hyvä häntä. Kapea takaa, löysä edestä.   
JUN H 
 
WHIPTAILS PAINTED PASSION   Koko 46 cm. Tyypiltään erinomainen, todella kaunislinjainen 
juniori, jolla hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Erinomainen runko ja rintakehä. Vahva lanne. 
Leveä reisi. Hyvä lihaskunto. Kaunislinjainen pitkä pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Kaunis kaula. 
Liikkuu tasapainoisesti, erinomaisella askeleella. Hyvä luonne.   JUN ERI1 PN1 SERT ROP 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Koko 47 cm. Hyväluustoinen, melko tasapainoisesti rakentunut 
narttu, jolla hyvin kulmautunut etuosa. Hyvä kaula. Kauniit päänlinjat. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 
Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askeleella säilyttäen tasapainon ja linjansa. Hieman ryhdikkyyttä 
toivoisin.   NUO ERI1 
 
HOOKOPLAN HAVANNA   Koko 48 cm. Hyväluustoinen, kaunislinjainen narttu, jolla hyvät 
kulmaukset. Voimakas kallo-osa. Hyvät korvat, silmät, purenta. Riittävä askelpituus, mutta taka-
askeleessa voisi olla hieman enemmän joustoa. Hyvä häntä.   NUO ERI2 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   Koko 46 cm. Hieman ilmavan yleisilmeen antava narttu, jonka 
rintakehä voisi olla syvempi. Riittävä raajojen luusto. voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja 
takaa. Vahva lanne. Hyvät korvat, silmät, purenta. Kaunis kaula. Hyvä häntä. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella, mutta liikkeessä voisi olla enemmän.   NUO ERI3 
 
JAGODAS GROSEILLE   Koko 49 cm. Vahvarakenteinen, tasapainoisesti rakentunut ja hieman 



urosmaiseltakin vaikuttava narttu, jolla hyvä luusto. Erinomaisesti kulmautunut edestä, hieman 
niukemmin takaa. Pitkä, kaunislinjainen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Voimakas kaula. Hyvä 
runko, rintakehä ja ylälinjan rakenne. Hyvä lihaskunto. Voisi liikkua pidemmällä taka-askeleella sekä 
tehokkaammin ja ryhdikkäämmin.   AVO EH2 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   Koko 45 cm. Kaunislinjainen, ryhdikäs, feminiininen narttu. 
Hyvä koko. Kaunis ylälinja ja tasapainoiset kulmaukset. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, 
purenta. Hyvä eturinta ja rintakehän syvyys. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin, mutta esiintyminen hieman 
pidättyväistä.   AVO ERI1 PN2 CACIB 
 
PIPSQUEAK NELIAPILA   Koko 50 cm. Kookas narttu, jolla kaunis ylälinja ja hyvin kulmautunut 
etuosa. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula. Voimakkaasti kulmautunut 
takaa. Hyvä rintakehän syvyys. Sirppikinner, siksi taka-askel jää vaatimattomaksi.   AVO EH3 
 
SAGRAMOUR SACHIKO   Koko 45 cm. Elegantti, pitkälinjainen narttu, jolla voisi olla syvempi 
rintakehä ja leveämpi reisi. Hieman etuasentoinen lapa. Pitkälinjainen pää. Hyvät silmät, korvat ja 
purenta. Kevyt luusto. Ohut kaula. Liikkuu vaatimattomalla askeleella. Heikko lanne. Löysä edestä.   
AVO H 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   Koko 46 cm. Feminiininen, kaunispäinen narttu. Hyvä purenta. Pysty 
lapa ja löysät ranteet. Hyvä runko ja riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu lyhyellä taka-askeleella 
ryhdittömästi. Erittäin löysä edestä. Liikkeessä ylälinja pettää.   AVO H 
 
WHIPTAILS POCAHONTAS   Koko 45,5 cm. Seistessä kaunislinjainen, hyvänkokoinen, 
hyväluustoinen narttu, jolla hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. Riittävä kaula. Avoimet kulmaukset 
edessä ja takaraajojen luut voisivat olla pidemmät. Vahva lanne. Hyvä häntä. Liikkuu vaatimattomalla, 
jäykällä taka-askeleella ryhdittömästi.   VAL EH2 
 
ZARAQUE'S FIRST AVENUE   Koko 48 cm. Kookkaanpuoleinen, erinomaisen kaunislinjainen, 
tasapainoisesti rakentunut narttu. Kaunis pää. Hyvä purenta. Liikkuu hyvällä askeleella. Häntä kaartuu 
turhan korkealle.   VAL ERI1 PN3 VARACA 
 
PIPSQUEAK DREAM CATCHER   Koko 48 cm. Kaunislinjainen, 10 v. veteraani, jolla erinomainen 
rakenne ja hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. Erinomaiset kulmaukset, ylälinja ja runko. Hyvä häntä. 
Liikkuu erinomaisella askeleella.   VET ERI1 PN4 ROP-VET 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Ryhmä kaunislinjaisia, tasapainoisesti rakentuneita koiria eri 
kokovariaatiosta. Hyvin kulmautuneita takaraajoja. Kaunisilmeisiä päitä. Kaiken kaikkiaan hyvin 
liikkuva ryhmä. Laadukasta kasvatustyötä.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PORI KV  1.8.2009 
Tuomari: Sergio Pizzorno, Uruguay (9+14, pennut 0+2) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
ENCAUTOM'S CHRISTMAS GIFT   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa, erittäin hyvät liikkeet. Etuliikkeet 
voisivat olla pidemmät. Erittäin hyvä luonne.   PEK2 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula. Ylälinja voisi olla kaarevampi. Erinomainen etu- ja takaosa. Erittäin hyvät liikkeet.   
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja ylälinja. Tarvitsee lisää rintakehää ja etukulmauksia. Erinomaiset takaraajat. 
Hyvin terveet liikkeet. Etuliikkeet voisivat olla pidemmät. Erinomainen luonne.   JUN ERI1 VASERT 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja ylälinja. Tarvitsee enemmän eturintaa ja kulmauksia. Erittäin hyvät liikkeet ja 
erinomainen luonne.   NUO ERI1 SERT 
 
EIMIKIN BETER PAN   Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen kallo ja kuono. Hieman 
liian pyöreät silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja. Liian suora etuosa, liikkeet eivät riittävän pitkät. 
Hieman arka luonne.   AVO EH1 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja kaunis ylälinja. Tarvitsee enemmän etukulmauksia. Erinomaiset takaraajat. 
Erittäin hyvät liikkeet, joissa hyvä pituus. Erinomainen luonne.   VAL ERI4 PU4 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja erittäin hyvä ylälinja. Rintakehää ja etukulmauksia voisi olla hieman enemmän, 
jotta etuliikkeet olisivat pidemmät. Erittäin hyvät liikkeet. Erinomainen luonne.   VAL ERI2 PU2 
CACIB 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kala. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Erittäin hyvät liikkeet. 
Tarvitsee lisää pirteyttä ja voimaa liikkeisiin. Erittäin hyvä luonne.   VAL ERI3 PU3 
 
SCHEIK'S CARUSO   Erinomainen tyyppi. Erittäin hyvät mittasuhteet. Erinomainen pää. Erittäin hyvä 
ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Tarvitsee lisää voimaa takaosaan 
liikkuessa. Erittäin hyvä luonne.   VAL ERI 
 
SILENTKAZE ACT OF COURAGE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää. Hieman 
pyöreät silmät, ilme voisi olla parempi. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä etuosa ja 



erinomainen takaosa. Tarvitsee lisää voimaa ja pirteyttä liikkeisiin. Erittäin hyvä luonne.   VAL ERI 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis, pää, kallo ja kuono. 
Erinomaiset silmät, korvat ja ilme. Erinomainen kaula ja ylä- ja alalinja. Hieman suorat etuosa, 
erinomaiset takaraajat. Erittäin hyvät liikkeet, tarvitsevat lisää voimaa ja ulottuvuutta. Erinomainen 
luonne.   VAL ERI1 PU1 VSP 
 
NARTUT 
 
REFINED MISS MOONLIGHT   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä etu- ja takaosa. Tarvitsee lisää voimaa ja pituutta 
liikkeisiin. Erittäin hyvä luonne.   JUN EH3 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula, kaunis ylälinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Erinomainen kunto ja lihakset. 
Erinomaiset liikkeet ja luonne.   JUN ERI1 PN4 VASERT 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Massaa voisi olla enemmän. 
Erittäin hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä etu- ja takaosa. Liikkeissä voisi 
olla enemmän pituutta. Erinomainen luonne.   JUN ERI2 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Massaa voisi olla enemmän. 
Erinomainen pää ja silmät. Erinomainen ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Hyvin terveet 
liikkeet. Erinomainen luonne.   NUO ERI2 
 
C'MERE ICY DIAMOND   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Massaa voisi olla enemmän. 
Erinomainen pää ja ilme. Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Erittäin 
hyvät liikkeet. Erinomainen luonne.   NUO ERI1 
 
TIGER'S CHAOS ALLTIME PLAUDITE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Tarvitsee enemmän 
massaa. Erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Hieman pystyt lavat. Tarvitsee lisää 
voimaa ja pituutta liikkeisiin. Erinomainen luonne.   NUO ERI4 
 
VI'WAUN UUSA   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Tarvitsee enemmän massaa. Erinomainen pää 
ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Liian suora etuosa. Huonot liikkeet. Erinomainen luonne.   NUO 
ERI3 
 
AQUARIA   Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Tarvitsee lisää massaa. Erittäin hyvä pää. Purenta 
pitäisi olla tiiviimpi. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä etu- ja takaosa. Erittäin hyvät liikkeet.   
AVO EH2 
 
BONNYWAPIT ALOTTATTITUDE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen koko ja 
massa. Erinomainen pää ja erittäin hyvä ilme. Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja 
takaosa. Erinomaiset liikkeet. Erinomainen luonne.   AVO ERI1 PN2 SERT FI MVA VARACA 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. Erinomainen etuosa ja rintakehä. Liian ahtaat kintereet, huonot 



liikkeet. Erittäin hyvä luonne.   AVO EH3 
 
CARRY ON JENNA DE ROSNAY   Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen kallo ja kuono. 
Liian pystyt korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä etu- ja takaosa. Erittäin hyvät liikkeet 
ja luonne.   KÄY EH1 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen 
kaula, ylä- ja alalinja. Hyvä etu- ja takaosa. Erinomaiset liikkeet, joissa voimaa ja pituutta. 
Erinomainen luonne.   VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pää, erittäin hyvä 
ilme. Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. Erittäin hyvä etu- ja takaosa. Hyvät liikkeet, joissa riittämätön 
pituus. Erinomainen luonne.   VAL ERI2 
 
PEPERONE PARTYLINE   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen 
kaula, ylä- ja alalinja. Erinomainen etu- ja takaosa. Takaraajat tarvitsevat lisää voimaa. Erinomainen 
luonne.   VET ERI1 PN3 ROP-VET 
 
WHIPTAILS KENNEL   Erinomainen kasvattajaluokka. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. 
Erinomaiset muodot, kauniit päät ja ylälinjat. Erittäin hyvät liikkeet. Erinomaiset kunnot ja luonteet.   
KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÄNTYHARJU  8.8.2009 
Tuomari: Markku Mähönen  (8+10, pennut 1+2) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
PIKKULIISAN LUMISOTURI   Hieman kookas ikäisekseen, mutta oikealinjainen ja elegantti. Hyvä 
kuonon ja kallon linja. Oikea ilme, mutta kuono voisi silti olla hieman pidempi. Erinomainen kaula. 
Hyvä ylälinja. Erinomaiset takakulmaukset. Etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Hyvä 
käytös. Liikkuu ikäisekseen hyvin.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 
 
MIMI CHILL'S BOXING QUEEN   Mittasuhteiltaan oikea. Kauniit ääriviivat. Oikealinjainen pää, 
hieman vielä jäykät korvat. Kaunis kaula. Hyvä rungon volyymi. Hyvät, tasapainoiset kulmaukset. 
Leveä reisi. Liikkuu ikäisekseen hyvällä askeleella. Miellyttävä käytös.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
PIKKULIISAN LUMIKKI   Hyvät mittasuhteet. Elegantti ja feminiininen kokonaisuus. Hyvälinjainen 



pää, jossa hyvä pituus. Vielä hiukan jäykähköt korvat. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä rintakehän 
syvyys. Hieman jyrkkä lantio ja takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Liikkeessä hyvä jousto, 
vielä hieman korkea edestä. Miellyttävä käytös.   PEK2 
 
UROKSET 
 
BESTIES NÄÄS VILLE   Hieman kookas, mutta vielä riittävän elegantti. Pitkä oikealinjainen pää. 
Hyvä kaula. Ernomainen rintakehän syvyys. Hyvät kulmaukset ja käpälät, mutta takaraajojen luut saisi 
olla hieman pidemmät. Hyvät edestakaiset liikkeet, mutta sivulta ravi jää takaa lyhyeksi. Miellyttävä 
käytös, esiintyy hyvin.   JUN EH2 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä sukupuolileima. Pitkä, 
hyvälinjainen pää. Hyvä kaula, rintakehän volyymi ja raajojen luusto. Riittävät etukulmaukset, hyvät 
takana. Seistessä koira köyristää selkäänsä hieman liikaa, mutta korjaa sen liikkeessä. Hyvä joustava 
liike. Miellyttävä käytös.   JUN ERI1 PU1 SERT VSP 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan oikea. Saisi olla hieman 
tiiviimmässä kunnossa. Oikea kuonon ja kallon linja, mutta pää saisi  kokonaisuutena olla pidempi. 
Hyvä kaula, ylälinja ja rintakehän syvyys. Hyvät etukulmaukset, voisivat olla takana voimakkaammat. 
Liikkeessä taka-askel saisi olla pidempi ja leveämpi. Esiintyminen voisi olla pirteämpää ja koira 
tiiviimmässä näyttelykunnossa. Näyttelykunto laskee palkintosijaa yhden asteen.   NUO H 
 
JAGODAS EGOISTE   Oikeat mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Oikeailmeinen pää, hyvä pigmentti. 
Hyvin asettuneet korvat. Kaunis kaula. Hyvä rungon syvyys ja volyymi sekä etukulmaukset. Hieman 
jyrkkä lantio. Riittävät takakulmaukset. Liikkeessä koiran taka-askel jää kokonaan rungon alle eikä se 
saa riittävää taka-askelen pituutta. Seistessä koira näyttää pystyvän parempaan. Miellyttävä käytös.   
AVO H 
 
JAGODAS GROS BONNET   Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Koira esitetään erittäin tiiviissä ja 
hyvässä lihaskunnossa. Hyvälinjainen pää. Hieman suuret korvat, taittaa ne kuitenkin hyvin. Hyvä 
kaula ja rungon volyymi. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät käpälät. Hyvärytminen, tehokas liike, voisi 
olla kuitenkin hieman pidempää. Erinomainen käytös.   AVO ERI1 PU2 VASERT 
 
NIGHTVISION CHASING SHADOWS   Hieman kookas, mutta silti riittävän elegantti kokonaisuus. 
Hyvä kuonon ja kallon linja, mutta otsapenger hieman voimakas. Aavistuksen jo karkea pää 
urokseksikin. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehän volyymi. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. 
Liikkeessä koiran ylälinja suoristuu eikä siihen tule riittävää tehoa taka-askeleen osalta. Voisi esiintyvä 
virkeämmin.   AVO EH2 
 
PLAY A WHILE NITS PLAUDITE   Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan erinomainen. Pitkä, 
kaunisilmeinen pää. Erittäin hyvä kallon syvyys ja alaleuka. Kaunis kaula. Hyvä eturinta. Oikea ylä- ja 
alalinja. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Ikä näkyy luonnollisesti koiran 
fyysisessä olemuksessa, mutta se on ikäisekseen vielä erinomaisessa kunnossa.   VET ERI1 PU3 VSP-
VET 
 
ZOOTSUITS ON THE HILLS   Mittasuhteiltaan hieman lyhytrunkoinen, mutta hyväkuntoinen ja tiivis 
veteraani. Hyvät pään linjat. Erinomainen alaleuka. Kaunis kaula. Rintakehä saisi olla syvempi. 



Keskivahvat kulmaukset. Koiran karvapeite on ohentunut iän myötä takaraajojen sisäpinnalta. Liikkuu 
ja käyttäytyy hyvin. Hyvässä kunnossa esitetty veteraani.   VET EH2 
 
NARTUT 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Erinomainen sukupuolileima.. 
Pitkä, oikeailmeinen pää. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Suorahko etuosa. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvärytminen sivuliike, askel saisi olla pidempää. Miellyttävä käytös. Esiintyy hyvin.   
NUO EH2 
 
TIGER'S CHAOS ALL EARS   Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Pitkä pää, jossa oikeat kallon ja 
kuonon linjat. Aavistuksen raskas kallo-osa. Kaunis kaula. Hyvä rungon volyymi. Tasapainoiset 
kulmaukset, mutta hieman jo liikaa joustoa välikämmenissä. Liikkeet saavat vielä tehostua. Hieman 
jäykät korvat, jotka saisivat taittua paremmin. Miellyttävä käytös.   NUO EH1 
 
TIGER'S CHAOS ALLTIMEPLAUDITE   Oikeat mittasuhteet ja kauniit linjat. Voisi kuitenkin olla 
hieman vahvempi tämän ikäiseksi. Pitkälinjainen pää. Hyvänpituinen kaula ja oikea ylälinja. Runko 
kaipaa hieman lisää volyymia. Hyvä etuosa. Hyvät takakulmaukset. Kevyet liikkeet, mutta askel saisi 
olla pidempää, erityisesti takana. Miellyttävä käytös.   NUO EH3 
 
AQUARIA   Oikeat mittasuhteet sekä ääriviivat. Pitkä kaula, jossa oikea ilme. Hieman raskaat korvat. 
Pitkä kaula. Hyvä ylä- ja alalinja. Etuosa voisi kulmautua paremmin. Hyvät takakulmaukset. Hyvät 
käpälät. Hyvärytminen sivuliike, taka-askeleessa saisi olla hieman enemmän pituutta. Hyvä käytös.   
AVO ERI1 PN1 SERT ROP 
 
ENCAUTOM'S HOT TABASCO   Hyvät mittasuhteet, linjat ja sukupuolileima. Pitkä, hyvälinjainen 
pää. Hyvä alaleuka. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula ja rungon volyymi. Hyvä rintakehän syvyys ja 
alalinja. Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Liikkeessä kapeahko takaa, sivuaskelkin saisi olla 
pidempi. Miellyttävä käytös.   AVO EH4 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat. Pää, jossa hyvät ääriviivat. 
Vahva alaleuka ja hyvin kannetut korvat. Kaunis kaula. Sopiva eturinta ja rintakehän syvyys. Hyvät 
kulmaukset ja sopiva raajaluusto. Hyvät käpälät. Joustava liike, mutta taka-askel jää lyhyeksi. Koira on 
seistessä laadukkaampi kuin liikkeessä. Hyvä käytös.   AVO EH2 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   Elegantti ja feminiininen kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. 
Hyvin kannetut korvat. Erinomainen kaula. Hyvä etuosa ja runko. Hyvät kulmaukset takana 
seistessään. Liikkeessä koiran takaosa ei toimi ja työnnä koiraa eteenpäin riittävällä voimalla. Liike on 
ahdasta ja lyhyttä. Seistessä koira on erittäin kaunis ja palkintosija johtuu kokonaan takaliikkeistä. 
Miellyttävä käytös.   AVO H 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Hieman kookas, mutta kauttaaltaan tyylikäs ja elegantti. Hyvä 
kuonon ja kallon linja, mutta kuono saisi olla pidempi. Hyvä kaula, eturinta ja rintakehän syvyys. 
Olkavarsi voisi kulmautua hieman voimakkaammin. Hyvät takakulmaukset. Edestakaisessa liikkeessä 
kapeutta edessä ja takana. Sivuliike riittävän pitkää. Hyvä käytös.   AVO EH3 
 
TARALY BLACK PANTHER   Mittasuhteiltaan oikea, tiiviissä kunnossa esitetty. Hyvä pitkä pää. 



Hieman kookkaat, mutta hyvin taittuvat korvat. Kaunis kaula. Hyvä rungon volyymi. Tasapainoiset 
kulmaukset. Hyvät käpälät. Seisoo hyvin raajoillaan. Liikkeessä takaliike epäpuhdasta, erityisesti 
liikkeelle lähdettäessä.   VAL EVA 
 
PLAUDITE ICE QUEEN   Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan erinomainen. Narttumainen ja elegantti. 
Kaunis pää, edelleen kaunis ilme. Hyvin taittuvat korvat. Erinomainen kaula. Hyvä rungon volyymi. 
Hyvä ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. Liikkuu 
ikäisekseen vielä hyvin ja ansaitsee palkintonsa.   VET ERI1 PN2 ROP-VET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURKU  9.8.2009 
Tuomari: Iren Naarits, Viro  (10+10, pennut 1+2)) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
SCHEIK'S EASY RIDER   Erinomainen tyyppi, ääriviivat. Kaunis, urosmainen pää, jossa hyvät linjat. 
Hyvin tyypilliset silmät, ilme. Hyväasentoiset korvat. Erittäin hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen. 
Hyvä tasapaino seistessä ja liikkuessa. Ihastuttava luonne.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 
 
ROBERTA'S KARDEMUMMA   Hyvä koko. Narttumainen pää, aavistuksen leveä kallo. Hyvä kaula. 
Toivoisin hieman paremman ylälinjan ja enemmän syvyyttä. Rintakehä voisi olla parempi. Aavistuksen 
jyrkkä lantio. Liikkeissä voisi olla hieman enemmän pituutta ja draivia, mutta ne ovat tasapainoiset. 
Ihastuttava luonne. Korvat voisivat olla paremmat.   PEK2 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet. Kaunis, narttumainen pää. 
Hyväasentoiset, pienet korvat. Erittäin hyvä kaula, ylälinja, alalinja. Erittäin hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Tasapainoiset, pitkät sivuliikkeet.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
UROKSET 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Hyvä koko. Miellyttävä, urosmainen pää, mutta se voisi olla hieman 
täyttyneempi silmien alta. Erittäin hyvä, pitkä kaula. Oikea ylälinja, alalinja. Rintakehä tarvitsee aikaa 
kehittyäkseen. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Tasapainoiset liikkeet, vielä hieman pehmeät. 
Miellyttävä luonne.   JUN ERI1 PU2 SERT 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Maskuliininen uros. Urosmainen pää, mutta se voisi olla pidempi. 
Liian pyöreä kallo. Kaula voisi olla pidempi. Toivoisin paremman ylälinjan, hieman liian jyrkkä lantio. 
Etukulmauksia voisi olla enemmän. Erinomaiset takakulmaukset. Rintakehä voisi olla pidempi, 



syvempi. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen.   JUN H 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Hyvin maskuliininen uros, aavistuksen leveä kallo. Hyvä 
kaula. Miellyttävä ylälinja. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä. Liikkeet 
tarvitsevat hieman lisää pituutta ja draivia ja ne ovat vielä hieman pehmeät sivulta katsottuna.   NUO 
EH3 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen tyyppi. Kaunis pää, jossa oikeat linjat. 
Hyväasentoiset korvat. Kaunis, pitkä kaula ja oikea ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä ikäisekseen. 
Erittäin hyvät, tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Pitkät sivuliikkeet. Miellyttävä luonne.   NUO 
ERI1 PU3 VASERT 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Maskuliininen uros. Hieman leveä kallo. Hyvä kaula, ylälinja. Riittävä 
rinnansyvyys. Hyvä rintakehä. Alalinja voisi olla hieman parempi. Hyvät takakulmaukset. Liikkeiden 
tulee kehittyä. Korvat voisivat olla paremmat. Erittäin hyvä luonne.   NUO EH2 
 
BONNYWAPIT ASBADASIWANNABE   Kookas uros. Erittäin hyvä pää, ilme. Erinomaiset korvat. 
Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla hieman parempi. Etukulmauksia voisi olla enemmän, erittäin hyvät 
takakulmaukset. Rintakehä voisi olla täyteläisempi. Pehmeät ja hieman liian korkea-askeliset 
etuliikkeet. Tyypillinen luonne.   AVO EH1 
 
CHOSEN TRICKS FULL MONTY   Hyvä koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, hieman liian leveä 
kallo. Kaula voisi olla pidempi ja rinta syvempi. Hyvä rintakehä. Etukulmauksia voisi olla enemmän, 
erittäin hyvät takakulmaukset. Tasapainoiset liikkeet, mutta toivoisin enemmän pituutta, draivia. 
Ihastuttava luonne.   AVO EH2 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SNOOPA   Hyvä koko. Hieman liian leveä kallo. Hyvä kaula, ylälinja voisi 
olla hieman parempi. Rinta voisi olla syvempi. Etukulmauksia voisi olla hieman enemmän, erittäin 
hyvät takakulmaukset. Etuliikkeissä voisi olla hieman enemmän pituutta. Erinomainen luonne.   AVO 
EH3 
 
WHIPTAILS SWEET SURPRISE   Maskuliininen uros. Hyvä pää. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, 
ylälinja. Toivoisin syvemmän rinnan. Rintakehä vois olla hieman pidempi. Hyvät etukulmaukset, 
erittäin hyvät takakulmaukset. Tasapainoiset liikkeet, pituutta ja draivia voisi olla hieman enemmän.   
VAL ERI2 PU4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erittäin hyvä kokonaisvaikutelma. Kaunis pää, oikeat korvat. 
Hyväasentoinen kaula. Erinomainen ylälinja. Erittäin hyvät etu- ja takakulmaukset. Rinnansyvyyttä 
voisi olla hieman enemmän. Hyvät, pitkät sivuliikkeet. Erinomainen luonne.   VAL ERI1 PU1 ROP 
 
NARTUT 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Erittäin hyvä koko. Kaunis, narttumainen pää. Hyväasentoiset korvat. 
Erittäin hyvä kaula, ylälinja. Hyvät, tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvä rintakehä ikäisekseen. 
Hyvä alalinja. Tasapainoiset liikkeet, vielä pehmeät edestä. Erinomainen luonne.   NUO ERI2 
 
BONNYWAPIT CLARISSA   Hyvä koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, hieman leveä kallo ja 



kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvät korvat. Hyvä kaula, ylälinja. Tasapainoiset etu- ja 
takakulmaukset. Tarvitsee syvemmän rintakehän. Tasapainoiset liikkeet, mutta vielä pehmeät edestä. 
Erinomainen luonne.   NUO EH3 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Kaunis kokonaisvaikutelma. Kaunis pää, jossa erinomaiset mittasuhteet ja 
oikea ilme. Hyvä kaula, ylälinja. Erinomaiset etu- ja takakulmaukset. Kaunis alalinja ikäisekseen. 
Tarvitsee hieman lisää eturintaa. Hyvät, pitkät sivuliikkeet. Erinomainen luonne.   NUO ERI1 PN2 
SERT 
 
VI'WAUN ULLA   Hieman lyhyt kokonaisvaikutelma. Narttumainen pää,  hieman leveä kallo. Riittävä 
kaula. Ylälinja voisi olla parempi, jyrkkä lantio. Rintakehää ja rinnansyvyyttä voisi olla enemmän. 
Erinomaiset takakulmaukset. Tarvitsee enemmän pituutta ja draivia liikkeisiin ja aikaa kehittyäkseen. 
Erinomainen luonne.   NUO EH4 
 
BONNYWAPIT ALOTTAATTITUDE   Kookas, vahva narttu. Narttumainen pää, mutta aavistuksen 
leveä kallo. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä. Toivoisin hieman 
paremman alalinjan. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Toivoisin paremmat sivuliikkeet. Erittäin suorat 
ranteet seistessä. Erinomainen luonne.   VAL EH3 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen 
pää, aavistuksen leveä kallo. Kuono voisi olla täyttyneempi. Hyvä kaula. Miellyttävä ylälinja. Hyvät 
etukulmaukset, erittäin hyvät takakulmaukset. Rinta voisi olla täyttyneempi. Hyvä alalinja. Tarvitsee 
enemmän pituutta ja draivia liikkeisiin. Erinomainen luonne.   AVO EH2 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   Feminiininen narttu. Feminiininen pää, mutta hieman leveä kallo. 
Hyvät korvat. Hyvä kaula, ylälinja. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä rintakehä. Hieman pehmeät 
liikkeet.   AVO ERI1 PN4 VASERT 
 
SAGRAMOUR SHACHAR   Kookas narttu. Feminiininen pää, kuono voisi olla täyttyneempi. 
Hyväasentoiset korvat. Hieman suorat etukulmaukset ja hieman lyhyet olkavarret. Eturintaa voisi olla 
enemmän. Erinomaiset takakulmaukset. Erittäin hyvä luonne.   AVO EH3 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   Erinomainen koko, mittasuhteet. Kaunis, feminiininen pää. 
Hyvät korvat ja ilme. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula, riittävä rintakehä. Erittäin hyvät, 
tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Rintakehä voisi olla parempi. Tasapainoiset liikkeet. Erinomainen 
luonne.   VAL ERI2 PN3 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Erinomainen, narttumainen pää ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä 
rintakehä ja oikea alalinja. Hyvät, tasapainoiset kulmaukset. Aavistuksen suorat ranteet. Erinomaiset, 
pitkät sivuliikkeet. Tyypillinen luonne.   VAL ERI1 PN1 VSP 
 
BONNYWAPIT KENNEL   Tasainen kasvattajaluokka. Yhtenäiset päät, ilmeet samoin kuin ylälinjat 
seistessä. Rintakehät hieman erilaiset kuten myös liikkeet.   KAS1 KP 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TAMMELA  ER 15.8.2009 
Tuomari: Arne Foss, Norja (18+19, pennut 4+6) 
 
PENNUT 5-7 KK UROKSET 
 
C'MERE JÖRÖJUKKA   Hyvin miellyttävä uros. Maskuliininen. Hienot mittasuhteet. 
Kaunismuotoinen pää ja ilme. Aavistuksen suorat olkavarret. Lupaava ylälinja. Hyvä takaosa. Liikkuu 
hyvin positiivisesti. Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty. Hyvin kauniit ääriviivat.   PEK1 KP 
PU1 ROP-PENTU 
 
PENNUT 7-9 KK UROKSET 
 
QUANTUMLEAP   Maskuliininen, hyvin rakentunut uros. Hyvät linjat. Urosmainen pää. Hyvät 
silmät. Oikea purenta. Hyvärunkoinen ikäisekseen. Hyvät reidet. OK ylälinja. Liikkuu hyvin sivulta, 
hieman löysästi edestä. Hyvä turkki. Pitäisi olla vapaampi luonteeltaan.   PEK3 
 
SCHEIK'S EASY RIDER   Suuri uros. Tänään hieman ilmava. Urosmainen pää. Hyvä ilme. Riittävä 
alaleuka. Hieman etuasentoiset lavat. Hieman niukka rinnansyvyys. Hyvä luusto ja tassut. Liikkuu 
melko hyvin. Hyvin miellyttävä luonne. Tarvitsee vielä hieman aikaa.   PEK2 KP 
 
VELVETEEN   Hyvin miellyttävä uros. Hyvä koko. Hienot linjat. Urosmainen pää. Hyvät korvat. 
Silmien väri suhteessa turkin väriin. Vahva kaula. Lupaava eturinta. Hyvä rinnansyvyys ikäisekseen. 
Hyvät reidet. Matalat, hienot kintereet. Liikkuu hyvin sivulta, vielä hieman löysästi edestä. 
Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty.   PEK1 KP PU2 
 
PENNUT 5-7 KK NARTUT 
 
C'MERE JALOKIVI   Hyvin narttumainen. Miellyttävä kokonaisuus. Hyvin hieno ilme. Kauniit silmät. 
Etuosa vielä kesken kehityksen. Hieman suorat olkavarret. Sopiva luusto. OK rinnan syvyys. 
Aavistuksen viettävä risti ja hieman korkea häntä. Liikkuu hyvin positiivisesti, täsmällisesti edestä. 
Ihana luonne. Hyvin esitetty. Hyvin lupaava.   PEK1 KP PN1 VSP-PENTU 
 
C'MERE JÄÄTELÖTÖTTERÖ   Lupaava narttu. Feminiininen. Miellyttävä pään malli. Kaunis ilme. 
Hieman levottomat korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvärunkoinen ikäisekseen. Hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu hyvin positiivisesti sivulta. Hyvin esitetty. Ihana luonne.   PEK2 KP 
 
C'MERE JÄÄKRISTALLI   Feminiininen, hyvä narttu. Hyvä pään malli. Hienot silmät, OK korvat. 
Lupaava ylälinja. Hieman pehmeät välikämmenet. Hyvä rinnansyvyys. Sopiva luusto. Hyvät liikkeet, 
vielä hieman löysät edestä. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.   PEK3 KP 
 
VI'WAUN UNICA   Vahvasti kehitysvaiheessa oleva narttupentu. Hyvin narttumainen. Hyvä pään 
malli, sopiva silmien väri. Hyvä kallo. Etuosa ja runko vielä kovin kesken kehityksen. Tarvitsee lisää 



massaa. Valitettavasti aivan liian viettävä risti, jonka vuoksi liikkeet jäävät rungon alle. Fantastinen 
luonne. Vielä hieman epävakaat liikkeet. Erittäin hyvin esitetty. Fantastinen luonne.   PEK4 
 
PENNUT 7-9 KK NARTUT 
 
ROBERTA'S KARDEMUMMA   Feminiininen, vielä kovin kesken kehityksen. Narttumainen pää, 
jossa hyvä ilme. Etuosan tarvitsee kehittyä ja saada lisää eturintaa. Sopiva luusto. Hyvä ylälinja. 
Liikkuu OK sivulta, tarvitsee täsmällisemmät etu- ja takaliikkeet. Miellyttävä luonne. Hyvin esitetty. 
Tarvitsee vielä paljon aikaa.   PEK2 KP 
 
ROSEMARY   Hyvä koko ja sukupuolileima. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvin tyypillinen ilme. 
Hyväasentoiset korvat. Harmooninen. Vahva kaula. Hyvärunkoinen. Liikkuu hetkittäin hyvin, mutta 
voisi olla hieman innostuneempi. Hyvä reiden leveys. Hyvä turkki. Hyvin miellyttävä kokonaisuus.   
PEK1 KP PN2 
 
UROKSET 
 
INFAMOUS CASPIAN-X   Erittäin hyvä tyyppi. Hieno koko. Urosmainen pää. Hieman pyöreä kallo. 
Hyvä kaula. Lupaava ylä- ja alalinja. Hieman viettävä risti. Sopiva luusto. Liikkuu hyvin. Peittää paljon 
maata seistessä. Hyvä turkki. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. Hienot raamit, joihin kasvaa.   JUN 
ERI2 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Erittäin hyvä tyyppi. Hienon mallinen. Melko hyvä pää. Hieman kevyet 
korvat. Tarvitsee enemmän eturintaa. Vahva kaula. Sopiva luusto. Hieman viettävä risti, muutoin hyvä 
ylälinja. Erittäin hyvässä lihaskunnossa. Liikkuu erittäin hyvällä askeleella ja täsmällisesti edestä ja 
takaa. Erittäin hyvin esitetty. Ystävällinen luonne.   JUN ERI1 PU4 VASERT 
 
WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko. Melko hyvä pää. Kallo voisi 
olla jalompi. Hyvä kaula. Etuosa vielä kesken kehityksen. Suorat olkavarret. Hyvä ylälinja, mutta 
hieman viettävä risti. Voisi ottaa pidemmät askeleet ja ne voisivat olla täsmällisemmät edestä ja takaa. 
Hyvä turkki ja kunto. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   JUN EH3 
 
OF STREAMLINE LOFTY LINEAGE   Hyvä koko ja tyyppi. Hyvä kallo, riittävä kuono-osan 
vahvuus. Etuosa kesken kehityksen. Hyvä ylälinja. Oikea risti. Sopiva luusto. Voisi liikkua hieman 
paremmalla askelpituudella, ja edestä täsmällisemmin. Miellyttävä luonne. Erittäin hyvin esitetty.   
JUN EH4 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin hyvät linjat. Miellyttävä 
sukupuolileima. Hyvä pään malli. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula. Sopiva luusto. Hyvärunkoinen 
ikäisekseen. Peittää paljon maata. Voisi liikkua hieman paremmalla askelpituudella. Hyvä turkin laatu. 
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. Tarvitsee hieman lisää aikaa.   NUO EH3 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Hyvin miellyttävä nuori uros. Erinomainen sukupuolileima. 
Hienot linjat. Urosmainen, hyvän mallinen pää. OK ilme. Hyvä alaleuka. Hyvä, hieno kallo. Erittäin 
tasapainoinen seistessä. Hyvärunkoinen. Hyvä ylälinja. Hienot reidet. Liikkuu hyvin ja täsmällisesti, 
mutta voisi antaa itsestään hieman enemmän liikkuessa. Erittäin hyvin esitetty. Erinomainen luonne. 
Hyvin kauniit ääriviivat.   NUO ERI1 PU2 SERT 



 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   Erittäin hyvä tyyppi. Miellyttävä pään malli. Hyvä ilme. Hieman 
suuret korvat. Hieman niukat etukulmaukset. Hyvärunkoinen. Hyvä rinnansyvyys. Hyvät reidet. OK 
liikkeet, mutta voisi olla hieman innostuneempi. Hieman pehmeät välikämmenet. OK turkki. Erittäin 
hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   NUO EH4 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Miellyttävä nuori uros. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvä pään malli. 
Oikein hienot silmät. Hieman kevyet korvat. Erinomainen kaula. Tasapainoinen. Hyvä ylälinja 
seistessä, tasaantuu hieman liikkuessa. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Peittää paljon 
maata seistessä. Ihanasti esitetty. Valpas ja miellyttävä luonne.   NUO ERI2 
 
BISWHIP'S DANTE   Miellyttävä, liioittelematon uros. Urosmainen, hyvän mallinen pää. Hyvä ilme. 
Vahva kaula. Oikea ylälinja. Seisoo erittäin hyvin raajoillaan. Liikkuu positiivisesti joka suunnasta. 
Erinomaisessa kunnossa. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   AVO ERI1 
 
CHOSEN TRICKS FULL MONTY   Erittäin hyvä tyyppi. Hyvin miellyttävä ja kaunis pää. Hienot 
silmät. Erittäin hyvät korvat. Sopiva luusto. Hyvärunkoinen. OK etuosa. Peittää paljon maata seistessä. 
Takaliikkeet voisivat olla hieman pidemmät. Miellyttävä luonne. Hyvin esitetty.   AVO ERI2 
 
JAGODAS EGOISTE   Hyvä tyyppi. Urosmainen, eleganssia puuttuu hieman. Urosmainen pää. Oikein 
hienot silmät. OK korvat. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvin pehmeät välikämmenet. 
Hyvä rinnansyvyys. Liikkuu hieman sipsuttavin  askelin takaa ja hieman löysästi edestä. Erinomaisessa 
kunnossa. Fantastinen luonne. Hyvin esitetty.   AVO H 
 
BELLTOWN CALIFORNIAROCKS   Hyvin rakentunut valio. Melko hyvät linjat. Hyvin miellyttävä, 
urosmainen pää. Hieno ilme. Hyvä eturinta. Vahva kaula. Syvä runko. Hieman löysät välikämmenet. 
Hyvät takakulmaukset. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty. Riittävästi eleganssia.   VAL ERI 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Erittäin hyvin rakentunut uros. Miellyttävä malli. Hyvä pään muoto. 
Hieno kallo. Miellyttävä ilme ja pigmentti. Aavistuksen suorat olkavarret, muutoin ok etuosa. Peittää 
paljon maata seistessä. OK luusto. Oikein hienot sivuliikkeet, hieman löysät edestä. Hyvässä turkissa ja 
kunnossa. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   VAL ERI2 PU3 
 
FANFARE'S SPECIAL EXPORT   Miellyttävä, liioittelematon valio. Hyvä koko. Hyvän muotoinen 
pää. Hyvät silmät ja ilme. Eturintaa voisi olla hieman enemmän. Hyvä rinnansyvyys. OK ylälinja ja 
luusto. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Hyvässä kunnossa. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   VAL ERI3 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Hyvin kaunis uros. Miellyttävä malli. Hyvin kauniit linjat. Kaunis 
pää. Miellyttävä ilme. Hienot korvat. Hyvä kallo. Kaunis kaula ja ryhti. Erinomainen ylälinja. Peittää 
paljon maata seistessä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu positiivisesti joka suunnasta. Siinä on paljon, 
paljon "lavasäteilyä". Hyvin hienosti esitetty. Ihana luonne.   VAL ERI1 PU1 ROP 
 
SOFTOUCH A BIT O'BLUE   Hyvä valio, täysin liioittelematon. Hyvät linjat. Urosmainen pää. Hyvä,  
hieno kallo. OK ilme. Vahva kaula. Hyvä ylälinja. OK kulmaukset ja luusto. Liikkuu hyvin, hieman 
löysästi kyynärpäistä. Hyvä turkki ja kunto. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne. Hieman liian korkea 
häntä.   VAL ERI4 
 



WOODBROOK'S TULLAMORE DEW   11 v., erinomaisessa kunnossa. Peittää paljon maata 
seistessä. Kaunis, urosmainen pää. Hyvin miellyttävä ilme. Hienot korvat. Vahva kaula. Tasapainoinen, 
hyvärunkoinen. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin täsmällisesti eikä yhtään kuin vanha mies. Erittäin hyvin 
esitetty. Fantastinen ikäisekseen.   VET ERI1 ROP-VET 
 
YANNOD'S FIRE'N'ICE   10,5 v., hyvin hienossa kunnossa. Hyvin nuorekkaat sivuliikkeet. 
Miellyttävä koko ja sukupuolileima. Tasainen kallo. Hienot silmät. OK korvat. Kaunis kaula. Normaali 
luusto. Hyvä ylälinja. Hieman epävakaat kintereet. Erinomaisessa kunnossa. Fantastinen luonne. 
Erittäin hyvin esitetty.   VET ERI2 
 
NARTUT 
 
BELLTOWN ELYSEE PARTI   Hyvin narttumainen, miellyttävä juniori. Hyvät linjat. Narttumainen, 
miellyttävä pää. Hyvä kallo. OK korvat. Hyvä kaula. Hyvärunkoinen ikäisekseen. Hyvä ylälinja. 
Aavistuksen pehmeät välikämmenet. Hieman viettävä risti. Liikkuu hyvin positiivisesti. Ihana luonne. 
Hyvä turkki. Hyvin esitetty.   JUN ERI1 
 
OF STREAMLINE LOVELY LILAC   Erittäin hyvä tyyppi. Erinomainen sukupuolileima. Miellyttävä 
pään malli. Hieno kallo. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Etuosa vielä kesken kehityksen, eturintaa puuttuu. 
Hyvä ylälinja. Liikkeissä voisi olla enemmän voimaa. Hieman leveä takaa. Hyvä turkki. Erinomainen 
luonne. Hyvin esitetty. Tarvitsee vielä hieman aikaa.   JUN EH2 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Hyvin kaunis,  nuori narttu. Erinomainen sukupuolileima. Peittää paljon 
maata. Hyvin miellyttävä pään malli. Hienot silmät ja ilme. Hyvät korvat. Kaunis kaula. 
Tasapainoinen. Ylälinja tasaantuu hieman liikkuessa. Erinomaiset liikkeet, erityisesti sivulta. 
Erinomaisessa kunnossa. Ihana luonne. Ensiluokkaisesti esitetty. Hyvin silmiinpistävä narttu.   NUO 
ERI1 PN2 SERT 
 
MY CAMELOT SUN CITY   Erittäin hyvä tyyppi. Tänään ei parhaassa kunnossa. Narttumainen, 
miellyttävä pää. Tasainen, hieno kallo. Hyvät korvat. Erinomainen eturinta. OK luusto. Liikkuu melko 
hyvin, mutta runko on tänään liian raskas. Erinomainen turkki. Miellyttävä luonne. Näen hänet 
mielelläni uudestaan kun se on tullut hieman kevyemmäksi.   NUO EH3 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Hyvin kaunis muoto. Erinomainen sukupuolileima ja linjat. 
Narttumainen, hyvän mallinen pää. Hieno kallo. Hyvä kuono-osa. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula. 
Aavistuksen suorat olkavarret. Hieno ylälinja. Liikkuu hyvin, hieman ahtaasti takaa. Hyvärunkoinen. 
Erinomainen luonne. Erittäin hyvin esitetty. Oikeanlaista mallia oleva narttu.   NUO ERI2 
 
BISWHIP'S DEBUSSY   Erittäin hyvä tyyppi. Hieno koko. Miellyttävä sukupuolileima. Tyypillinen 
pää ja ilme. Hyvät korvat. Eturinta voisi olla hieman parempi. Hieman lyhyt alalinja. OK ylälinja. 
Hyvät tassut. Liikkuu täsmällisesti edestä ja takaa ja riittävällä voimalla sivusta. Tiiviissä kunnossa. 
Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   AVO EH 
 
C'MERE HATTARA   Miellyttävä kokonaisuus. Narttumainen. Erittäin hyvät linjat. Narttumainen, 
hyvämuotoinen pää. Erittäin hyvä ilme ja pigmentti. Vahva kaula. Sopiva luusto. Hieman pehmeät 
välikämmenet. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin positiivisesti ja peittää paljon 
maata. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   AVO ERI 



 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Erittäin hyvä tyyppi. Narttumainen, hyvä pään muoto. Hieno 
kallo. Hyvin kannetut korvat. Aavistuksen etuasentoiset lavat ja kaulankiinnitys voisi olla kauniimpi. 
Hyvä rinnan syvyys. Hyvä ylälinja, mutta hieman viettävä risti. OK liikkeet, mutta askelissa voisi olla 
hieman enemmän voimaa. Hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   AVO EH 
 
ENDEAVOUR OF SPELLBOUND   Oikein hieno narttu. Kauniit ääriviivat. Narttumainen, hyvä pää. 
Hyvä kallo, joka on tasainen, mutta ei saa tulla karkeammaksi. Hyvät silmät. Hyvä eturinta. Miellyttävä 
ylälinja. Sopiva luusto. Liikkuu positiivisesti, hieman leveästi edestä. Hyvä turkki ja kunto. Hyvin 
esitetty. Erinomainen luonne.   AVO ERI3 
 
KHALIBADH STORMKLOCKA   Erittäin hyvä tyyppi. Narttumainen. Hyvät linjat. Hyvin miellyttävä 
pää ja ilme. Hyvin kannetut korvat. Aavistuksen etuasentoiset lavat ja suorat olkavarret. Eturintaa 
puuttuu. Hieno ylä- ja alalinja. Normaali luusto. Liikkuu miellyttävästi, aavistuksen leveästi edestä. 
Miellyttävä luonne.   AVO ERI 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Hyvin miellyttävä, feminiininen narttu. Oikein hienot linjat. 
Miellyttävä, narttumainen pää. Kaunis ilme. Erinomainen pigmentti. Peittää paljon maat. Sopiva luusto. 
Vankka runko, erinomaisessa kunnossa. Erittäin hyvät takakulmaukset ja matalat kintereet. Liikkuu 
positiivisesti joka suunnasta. Oikein hienosti esitetty. Erinomainen luonne.   AVO ERI2 PN4 
 
PIPSQUEAK LOVELY WHIPSTER   Miellyttävä narttu. Erinomainen sukupuolileima. 
Hyvämuotoinen, miellyttävä pää ja ilme. Hyvä pigmentti. Hieman niukat etukulmaukset, runsaat 
takakulmaukset. Hyvä ylälinja ja rinnansyvyys. Hienot sivuliikkeet, hieman ahdas takaa. Hyvässä 
kunnossa. Erittäin hyvin esitetty. Valpas ja miellyttävä luonne. Ajoittain hieman liian korkea häntä.   
AVO ERI4 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Hyvin miellyttävä narttu. Peittää paljon maata seistessä. 
Narttumainen, hyvämuotoinen pää. Hyvin kannetut korvat. Kaunis kaula. Sulavat linjat. Miellyttävät 
sivuliikkeet, edestä ja takaa voisivat olla täsmällisemmät. Hyvin kauniit ääriviivat. Erittäin hyvin 
esitetty. Miellyttävä luonne.   AVO ERI1 PN3 VASERT 
 
SOFTOUCH QUICKSTEP   Erittäin hyvä tyyppi. Narttumainen. Hyvin rakentunut. Miellyttävä pään 
malli. Hienot silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hieman niukat etukulmaukset. Hyvärunkoinen. 
Aavistuksen pehmeät välikämmenet. Runsaat takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Ei parhaassa turkissa. 
Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   AVO ERI 
 
TÄYSIKUUN SÄVELMÄ   Hyvin narttumainen. Hyvät linjat. Hyvämuotoinen, narttumainen pää. 
Hyvä pigmentti. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula, mutta etukulmaukset voisivat olla hieman 
paremmat. Sopiva luusto. Peittää paljon maata seistessä. Hyvä ylälinja. OK liikkeet, mutta voisi olla 
innostuneempi liikkuessa. Hyvä turkki. Hyvin esitetty. Ystävällinen luonne.   AVO ERI 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   Hyvin rakentunut valio. Erinomainen sukupuolileima. Peittää 
paljon maata. Hyvämuotoinen, hyvä pää. Hyvin kannetut korvat. Sopiva luusto. Hieno ylälinja. Liikkuu 
hyvin, mutta voisi ottaa pidemmät askeleet. Hyvässä kunnossa. Hyvin esitetty. Hyvässä kunnossa.   
VAL ERI3 
 



LEYENDA'S HAPPY DAYS   Hyvin silmiinpistävä narttu. Runsaat linjat. Erittäin hyvin rakentunut. 
Peittää paljon maata sekä seistessä että liikkuessa. Miellyttävä pään malli. Hyvä kallo. Vahva kaula. 
OK etukulmaukset. Kaunis ylä- ja alalinja. Miellyttävät liikkeet joka suunnasta. Erinomainen turkki ja 
kunto. Erittäin hyvin esitetty. Miellyttävä luonne.   VAL ERI1 PN1 VSP 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Miellyttävä valio. Miellyttävä sukupuolileima. Narttumainen pää. Hienot 
korvat. OK silmät. Miellyttävä eturinta. Sopiva luusto. Hieno ylälinja seistessä. Liikkuu hyvin joka 
suunnasta, mutta ylälinja tasaantuu hieman liikkuessa. Hieno turkki ja kunto. Hyvin esitetty. 
Miellyttävä luonne.   VAL ERI2 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   12 v. Narttu, jota ihailen paljon. Peittää paljon maata ja sillä on 
edelleen hyvin kauniit ääriviivat. Kaunis, narttumainen pää. Ihana ilme. Hienot korvat. Kaunis kaula. 
Tiivis ylälinja. Erinomainen luusto. Sen ikä näkyy hieman sen liikkeissä, mutta se on tyypiltään koira, 
joka on hyvin lähellä ihannettani. On suuri kunnia saada arvostella se jälleen.   VET ERI1 VSP-VET 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Kolme yhdistelmää. Kasvattaja, jolla on hieno tuntuma rotuunsa. Hyvin 
saman tyyppisiä yksilöitä, joilla kauniit linjat. Hyvin hienot päät. Hyvät ylä- ja alalinjat. Hienot 
takaosat. Hyvät liikkeet. Erinomaiset luonteet. Oikein hieno ryhmä, joka ansaitsee kunniapalkintonsa 
hyvin.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOENSUU 15.8.2009 
Tuomari: Blaz Kavcic, Slovenia  (11+10, pennut 1+0) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
MIMI CHILL'S ICY ARCTIC PEARL   Nuori uros, vielä kesken kehityksen. Ei ole vielä tottunut 
näyttelyihin. Liian iso. Erittäin hyvä pää. Elegantti kaula. Ylälinja keskeltä hieman liian pehmeä. Hyvä 
rinnansyvyys. Vahva luusto, hyvässä tasapainossa kokoon nähden. Hyvät kulmaukset. Liikkeet eivät 
vielä täysin koordinoidut.   PEK1 
 
UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   Nuori uros, koon ylärajoilla. Erittäin hyvä pää ja ilme. Elegantti 
kaula. Ylälinja ei vielä täysin tiivis. Hyvin kehittynyt rinta ikäisekseen. Hieman avoin edestä, hyvät 
takakulmaukset. Riittävän tasapainoiset liikkeet.   JUN ERI2 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Hyvä tyyppi, koon ylärajoilla. Oikea pää, elegantti kaula. Oikea ylälinja, 
ei täysin tiivis liikkuessa. Rinta vielä kesken kehityksen. Hyvät kulmaukset. Vahvat liikkeet, eivät vielä 
täysin tasapainoiset.   JUN ERI3 



 
WHIPTAILS PAINTED PICADOR   Erinomainen tyyppi. Hieman koon ylärajan yläpuolella. 
Kompakti, urosmainen pää, jossa vahva kuono. Pitkä, elegantti kaula. Hyvä ylälinja. Alalinja voisi olla 
selvempi. Oikeat kulmaukset. Hyvät tasapainoiset liikkeet.   JUN ERI1 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Elegantti, liian iso uros. Erittäin hyvä pää ja ilme. Pitkä, elegantti 
kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvät kulmaukset. Hyvät tasapainoiset liikkeet.   NUO 
EH3 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   Erinomainen tyyppi. Hieman koon ylärajan yläpuolella. 
Oikea, urosmainen pää. Hyvin kehittyneet ja näkyvät lihakset. Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. 
Hyvät kulmaukset ja tasapainoiset liikkeet.   NUO ERI1 PU4 VASERT 
 
PLAY A WHILE FAZER   Suuri ja vahva uros. Oikea, urosmainen pää, jossa vahvat kulmakaaret. 
Hyvä kaula. Ylälinja ei täysin tiivis. Hyvä alalinja. Hieman avoin edestä. Riittävän tasapainoiset 
liikkeet.   NUO ERI2 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   Erinomainen tyyppi. Hieman koon ylärajan yläpuolella. Erittäin 
hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvät kulmaukset. 
Tasapainoiset liikkeet, eivät täysin rentoutuneet.   AVO ERI1 PU2 SERT FI MVA 
 
RAZAMANAZ GINGERBREAD MAN   Terve uros, aivan liian iso ja vahva. Pää tasapainossa 
suhteessa runkoon. Hyvä kaula ja ylälinja. Syvä ja vahva rinta. Hyvät kulmaukset. Vahva luusto. 
Tasapainoiset liikkeet.   AVO EH2 
 
PIPSQUEAK KELJUKKOJOOTTI   Erinomainen tyyppi. Vain hivenen koon ylärajan yläpuolella. 
Erittäin hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula, ylä- ja alalinja. Erinomaiset kulmaukset. Terve luusto. 
Hyvin tasapainoiset liikkeet.   VAL ERI1 PU1 VSP 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Liian iso, vahva uros. Oikea, maskuliininen pää. Hyvä kaulan pituus. 
Oikea ylälinja. Hyvä rinnan syvyys. Hieman avoin edestä, aavistuksen varpaat sisäänpäin. Liikkeet 
eivät täysin rentoutuneet.   VAL ERI2 
 
PEPERONE PARAHANDY   Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaulan 
pituus. Hyvä ylälinja. Erinomainen alalinja. Hyvät kulmaukset. OK liikkeet, takaraajat hieman liikaa 
rungon alla.   VET ERI1 PU3 VSP-VET 
 
NARTUT 
 
JAGODAS INCANDESCENT   Nuori narttu, hyvää kokoa ja tyyppiä. Oikea, narttumainen pää. Hyvä 
kaula. Ylälinja ei täysin tiivis. Rintakehä vielä kesken kehityksen. Hieman avoin edestä. Hyvät 
takakulmaukset. Terveet liikkeet, ei täysin tasapainoiset.   JUN ERI2 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Elegantti, liian iso. Hyvä pään muoto ja ilme, tasapainossa 
runkoon. Pitkä, elegantti kaula. Hyvä ylälinja. Rintakehä vielä kesken kehityksen. Hyvät kulmaukset. 
Vahvat, tasapainoiset liikkeet.   JUN EH3 
 



WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Erinomainen tyyppi. Koon ylärajoilla. Erittäin hyvä, 
narttumainen pää ja ilme. Hyvin kehittyneet lihakset ikäisekseen. Elegantti kaula. Oikea ylälinja, ei 
täysin tiivis liikkuessa. Hyvä rinnan syvyys. Erinomaiset kulmaukset. Terveet liikkeet.   JUN ERI1 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Erinomainen tyyppi. Vain hieman koon ylärajan yläpuolella. Erittäin 
hyvä pää. Erinomainen kaula, ylälinja, runko. Syvä rinta. Hyvin kehittyneet lihakset. Erinomaiset 
kulmaukset. Hyvät liikkeet.   NUO ERI1 PN3 SERT 
 
TIGER'S CHAOS ALL EARS   Hyvä tyyppi. Vain hieman koon ylärajan yläpuolella. Oikea, 
narttumainen pää. Korvat eivät täysin taittuneet. Hyvä kaulan pituus. Ylälinja ei vielä täysin tiivis 
liikkuessa. Rintakehä vielä kesken kehityksen. Liikkeissä eivät riittävät tasapainoiset ja tehokkaat. 
Hyvät kulmaukset.   NUO EH2 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   Hyvä tyyppi. Vain hieman koon ylärajan yläpuolella. Oikea, 
narttumainen pää. Hieman vahvat korvat. Hyvä kaula. Oikea ylälinja seistessä, hieman pehmeä 
liikkuessa. Hyvä rinta. Erinomaiset kulmaukset. Kääntää aavistuksen varpaita sisäänpäin edestä. 
Liikkeet eivät täysin rentoutuneet.   AVO ERI2 
 
SOBRESALTO CHISMOSA   Erinomainen tyyppi. Vain hieman koon ylärajan yläpuolella. Erittäin 
hyvä pää. Hyvin kehittyneet lihakset. Hyvä kaula, ylälinja ja runko. Syvä ja vahva rinta. Erinomaiset 
kulmaukset. Hyvät tasapainoiset liikkeet.   AVO ERI1 PN4 VASERT 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Terve ja elegantti narttu. Liian iso. Oikea, narttumainen pää. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen alalinja. Avoimet etukulmaukset. Kääntää aavistuksen varpaita 
sisäänpäin edestä. Vahvat liikkeet.   AVO EH3 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Erinomainen tyyppi. Vain hieman koon ylärajan yläpuolella. Erittäin 
hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Keskinkertainen rintakehän syvyys. Erinomaiset 
kulmaukset. Vahvat, hyvin tasapainoiset liikkeet.   VAL ERI1 PN1 ROP 
 
PEPERONE PARTYLINE   Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Huippukunnossa. Erinomainen pää. 
Hyvä kaula, ylälinja ja runko. Erinomainen rinta. Hyvin kehittyneet lihakset. Vahvat, tasapainoiset 
liikkeet. Vankka luusto suhteessa runkoon.   VET ERI1 PN2 ROP-VET 
 
WHIPTAILS KENNEL   Kasvattajaryhmä jossa 2+2. Hyvin korkeatasoiset, laadukkaat yksilöt ja jotka 
ovat erittäin samanlaisia tyypiltään.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOENSUU KV  16.8.2009 
Tuomari: Marija Kavcic, Slovenia (11+12, pennut 1+0)) 



 
PENNUT - UROKSET 
 
MIMI CHILL'S ICY ARCTIC PEARL   8 kk. Suuri uros. Hyvän muotoinen pää. Oikea purenta. 
Hyväasentoiset, mutta ei riittävän hienorakenteiset korvat. Pitkä kaula. Kevyt rintakehä. Oikeat raajat. 
Liian tasainen ylälinja. Hyvät takaliikkeet. Se ei ole tottunut olemaan näyttelyissä.   PEK1 
 
UROKSET 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Yli 1 v. Hyvin miellyttävä pää. Tummat silmät, joissa hyvä ilme. Korvat 
eivät riittävän hienorakenteiset. Oikea purenta. Erinomainen runko. Oikea ylä- ja alalinja. Hyvä luusto 
ja erinomaiset tassut. Erinomaiset liikkeet. Hyvin kannettu  häntä.   JUN ERI1 PU3 SERT 
 
WHIPTAILS PAINTED PICADOR   14 kk. Suuri uros. Erinomainen pää. Hyvät silmät, korvat. Pitkä 
kaula. Oikea ylä- ja alalinja. Suorat raajat ja hyvät tassut. Erittäin hyvät etu-kulmaukset, erinomaiset 
takana. Liikkuu lyhyin askelin edestä.   JUN ERI2 VASERT 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Lähes 2 v. Suuri uros. Hyvin miellyttävä pää. Oikea hampaisto. 
Erinomainen ylälinja. Suorat raajat. Oikeat kulmaukset. Erinomaiset sivuliikkeet. Hyvin kannettu 
häntä.   NUO ERI1 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   16 kk. Hyvä koko. Oikea kallo, hieno kuono. Oikea 
hampaisto. Paksut korvat. Oikea ylä- ja alalinja. Suora edestä. Hyvät takakulmaukset. Lyhyet 
etuliikkeet. Hyvin kehittyneet lihakset.   NUO ERI2 
 
PLAY A WHILE FAZER   18 kk. Suuri uros. Oikea kallo. Pitkä, hieno kuono, jossa ohuempi alaleuka. 
Miellyttävät silmät, hyvät korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Vahva luusto. Hyvät tassut. Liikkeet 
eivät riittävän vapaat. Hyvät sivuliikkeet, mutta eivät riittävän tasapainoiset tullessaan kohti. Kääntää 
kintereitä ulospäin.   NUO EH4 
 
TIGER'S CHAOS ALL OR EVENMORE   Lähes 2 v. Suuri, vahva uros. Vahva, mutta hyvän 
muotoinen pää. Täysi hampaisto. Hieman jäykät korvat. Erinomainen ylälinja. Riittävän syvä rintakehä 
ikäisekseen. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Hyvin kannettu häntä.   NUO EH3 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SAPPA   2 v. Hyvä koko. Oikea pää. Täysi hampaisto. Hyvin kannetut 
korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Suorat raajat, hyvät tassut. Vapaat liikkeet, joissa hyvä pituus ja 
draivi.   AVO ERI1 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   3 v. Hyvä koko. Oikea pää. Erinomainen ylä- ja alalinja 
seistessä. Liikkuu erittäin hyvin edestä, erinomaisesti takaa.   VAL ERI2 PU4 VARACA 
 
PIPSQUEAK KELJUKKOJOOTTI   3 v. Hyvä koko. Hyvänmuotoinen kallo. Jäykät korvat. 
Erinomaiset silmät. Pitkä kaula. Oikea ylä- ja alalinja. Hyvin kehittyneet lihakset. Erinomaiset liikkeet, 
terveet edestä ja takaa ja joissa hyvä pituus ja draivi.   VAL ERI1 PU1 CACIB VSP 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   4 v. Suuri uros. Oikea pää. Syvä rinta. Hyvä kaula. Erinomainen ylä- 
ja alalinja. Vahva luusto ja erinomaiset tassut. Erittäin hyvät etuliikkeet, erinomaiset takaliikkeet.   



VAL ERI3 
 
PEPERONE PARAHANDY   9 v. Erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää, jossa ihana ilme. Erinomainen 
ylä- ja alalinja. Erinomaiset liikkeet.   VET ERI1 PU2 ROP-VET 
 
NARTUT 
 
JAGODAS INCANDESCENT   11 kk. Hyvä koko. Miellyttävä kallo. Hieno kuono, jossa heikko 
alaleuka. Oikea hampaisto. Erinomaiset silmät ja korvat. Oikea ykä- ja alalinja. Hyvä luusto ja tassut. 
Liikkeissä hyvä pituus ja draivi, mutta ei vielä tasapainoiset.   JUN ERI3 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   14 kk. Suuri narttu, jolla miellyttävä pää. Oikeat silmät ja korvat. 
Täysi hampaisto. Erinomainen ylälinja. Hyvänmuotoinen, mutta ei riittävän syvä rinta. Suorat raajat, 
hyvät tassut. Erinomaiset lihakset. Oikeat liikkeet, erityisesti takaa.   JUN ERI1 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   14 kk. Erinomainen koko. Miellyttävä tyyppi ja kallo. Hieno 
kuono. Oikea hampaisto. Erinomainen ylä- ja alalinja. Oikeat liikkeet. Hyvin kehittyneet lihakset.   
JUN ERI2 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   16 kk. Suuri narttu. Miellyttävä pää. Oikea hampaisto. Hyvin 
kannetut korvat. Hyväasentoiset silmät. Pitkä, elegantti kaula. Erinomainen ylä- ja alalinja. Erinomaiset 
liikkeet joka suunnasta.   NUO ERI1 PN4 VASERT 
 
SELJANKAN PIKKU-PIIKA   19 kk. Suuri narttu, ei riittävän narttumainen. Hyvämuotoinen pää. 
Oikea ylä- ja alalinja. Etu- ja takaliikkeet eivät riittävän tasapainoiset.   NUO EH2 
 
PIPSQUEAK METSÄMANSIKKA   2,5 v. Miellyttävä tyyppi. Hyvä koko. Erinomainen pää ja ilme. 
Hyvä ylä- ja alalinja. Suorat, hyvin kulmautuneet raajat. Erinomaiset liikkeet joka suunnasta.   AVO 
ERI1 PN3 SERT FI MVA CACIB 
 
PIPSQUEAK NELIAPILA   2 v. Suuri narttu. Hyvä pää ja ilme. Pitkä kaula. Hyvämuotoinen 
rintakehä. Pitkät raajat. Hyvin tasapainoiset liikkeet.   AVO ERI2 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   4 v. Hyvä koko. Oikea kallo. Hieno kuono. Hyvä kaula. 
Kevyt runko, rintakehä ei riittävän syvä. Ylälinja ei riittävän sulava. Liian lyhyet etuliikkeet.   AVO 
EH3 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   2 v. Suuri narttu. Oikea pää. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. 
Erinomainen alalinja. Hyvin suora etuosa. Liikkuu edestä hyvin lyhyin askelin.   AVO EH4 
 
AANISTON AN OUTSTANDING FILLY   5 v. Miellyttävä, narttumainen pää. Erinomainen ylälinja. 
Syvä, hyvämuotoinen rintakehä. Hyvin tasapainoiset liikkeet. Hyvin kannettu  hieman kierteinen häntä.   
VAL ERI2 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   4 v. Erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää ja ilme. Pitkä kaula. 
Erinomainen ylälinja. Suorat raajat. Erinomaiset liikkeet.   VAL ERI1 PN1 ROP 
 



PEPERONE PARTYLINE   9 kk. Erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää ja ihana ilme. Oikea ylä- ja 
alalinja. Hyvät, näkyvät lihakset. Erinomaiset liikkeet. Huippukunnossa.   VET ERI1 PN2 VSP-VET 
 
TIGER'S CHAOS KENNEL   Ei kovin yhtenäinen ryhmä. Erilaiset koot eikä riittävän yhtenäinen 
tyyppi. Hyvät liikkeet. Tasaiset turkkien värit.   KAS2 
 
WHIPTAILS KENNEL   Miellyttävä ryhmä. Tasainen tyyppi, päät. Terveet liikkeet, yhtenäiset värit.   
KAS 1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOUVOLA  22.8.2009 
Tuomari: Markku Kipinä (7+10) 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Koko 52 cm. Kookkaan puoleinen, erittäin kaunislinjainen ja 
tasapainoinen uros, jolla pitkä pää. Hyvät korvat, silmät ja purenta. Erinomaiset mittasuhteet ja 
erinomaisesti kulmautunut. Syvä runko. Pitkä rintakehä. Vahva, hyvä lanneosa. Hyvä lihaskunto. 
Hyvät takaraajat. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne.   NUO ERI1 PU1 SERT ROP 
 
RAZAMANAZ HERO OF THE DAY   Koko 52 cm. Hyväluustoinen, tasapainoisesti rakentunut uros, 
joka hieman neliömäinen johtuen lyhyestä rintakehästä. Voimakkaasti kuroutunut alalinja. 
Hyväilmeinen pää, riittävä kuono-osa. Hyvät korvat ja purenta. Hyvät raajat. Liikkuu joustavalla 
askeleella.   NUO EH3 
 
SOBERS IVORY   Koko 52,5 cm. Kaunislinjainen, mittasuhteiltaan erinomainen kookas uros. 
Erinomainen pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Lapa voisi olla hieman viistompi. Vahva lanne. Hyvät 
pitkäluiset takaraajat. Hyvä häntä. Voisi käyttää kinnertään paremmin liikkeessä. Riittävä sivuaskel. 
Hieman löysät kyynärpäät.   NUO ERI2 PU3 VASERT 
 
MISTYQ ARKIENKELI   Koko 55 cm. Kookas, vahvarakenteinen, hieman pidättyvästi esiintyvä uros, 
joka voisi esiintyä ryhdikkäämmin. Pitkä pää. Melko voimakas kallo. Hyvä kuono-osa. Etuasentoinen 
pystyhkö lapa siksi löysyyttä etuosassa. Pitkä, hyvä rintakehä. Vahva lanne. Hyvin kulmautunut takaa. 
Hieman turpea kallo. Liikkeessä riittävä taka-askel, joka hieman kapea ja edestä löysä korkea askel.   
AVO H 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Koko 51 cm. Tasapainoisesti rakentunut, kookkaan puoleinen uros, 
jolla erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Kaunis kaula. Hieman etuasentoinen 
lapa. Pitkä rintakehä. Vahva lanne ja kaunis ylälinja. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella. Hyvä häntä. Hieman löysyyttä kyynärpäissä.   VAL ERI1 PU2 
 



PIPSQUEAK MUSKETTISOTURI   Koko 49 cm. Kaunislinjainen uros, koon ylärajalta. Riittävä pään 
pituus. Kauniit silmät. Hyvä kuono-osa. Kaunis kaula. Hieman etuasentoinen lapa ja pystyhkö 
lyhyehkö olkavarsi. Syvä rintakehä, joka voisi olla hieman pitempi. Vahva lanne ja riittävät 
takakulmaukset. Liikkuu riittävällä taka-askeleella, mutta lyhyehkö hieman korkea etuliike.   VAL 
ERI2 PU4 
 
ZOOTSUITS ON THE HILLS   11-vuotias, tasapainoisen vaikutuksen antava ja tasapainoisen 
joustavalla askeleella liikkuva veteraani. Pää voisi olla hieman pidempi ja kuono-osa vahvempi. 
Erinomainen lapa. Kaunis kaula. Hyvä, pysty olkavarsi. Syvä, riittävän pitkä rintakehä. Riittävästi 
kulmautuneet takaraajat. Turkin kunto ei tänään paras mahdollinen. Liikkeessä löysyyttä edessä.   VET 
EH1 
 
NARTUT 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Koko 49 cm. Kookkaan puoleinen, tasapainoisesti rakentunut, 
kaunislinjainen juniori, jolla hyvä luusto ja riittävät raajojen kulmaukset. Kaunisilmeinen pitkä pää. 
Hyvä kuono-osa ja purenta. Kaunis kaula. Riittävä rungon syvyys. Hyvä eturinta. Vahva lanne ja 
lihaksikkaat, riittävät reidet. Hyvä häntä. Riittävä sivuaskel mutta voisi käyttää kintereitään paremmin, 
vielä löysyyttä etuosassa.   JUN EH1 
 
BELLTOWN DECEMBER DAY   Koko 49,5 cm. Vielä ilmavan yleiskuvan antava nuori narttu, joka 
voisi olla rungoltaan hieman pidempi. Riittävän pitkä pää. Hyvä purenta. Elegantti kaula. Voisi olla 
voimakkaampi edestä. Riittävän syvä, mutta vielä kapea rungoltaan. Vahva lanne. Riittävästi 
kulmautunut takaa. Hyvät tassut. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, voisi käyttää kinnertään paremmin.   
NUO EH1 
 
BEST-LOOKING BLOOMING ROSE   Koko 46,5 cm. Hieman liian raskasrakenteinen ja 
vahvaluustoinen narttu, jolla karkeutta kallo-osassa. Vahva kuono-osa. Hyvät silmät. Voimakas kaula. 
Voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Riittävän syvä ja pitkä rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa. 
Vahva lanne. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta ryhdittömästi. Leveä edestä.   AVO EH 
 
BEST-LOOKING BLOOMING SAFIR   Koko 49,5 cm. Kookkaan puoleinen, pitkälinjainen, 
hyväluustoinen narttu, jolla pitkä pää. Hyvä purenta, korvat ja silmät. Kaunis kaula. Hyvä lapa, mutta 
pystyhkö lyhyt olkavarsi. Löysyyttä kyynärpäissä. Pitkä syvä rintakehä. Selän kaari voisi olla 
tyylikkäämpi. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvät lihakset. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä, mutta 
kapeahko takaa. Sisäkierteiset eturaajat.   AVO EH4 
 
CHOSEN TRICKS FREE FALLING   Koko 46 cm. Hyvänkokoinen, hyväraajainen, rungoltaan kevyt 
ja ilmava. Pitkä, siro pää. Kauniit silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkuu ryhdittömästi, 
kuitenkin riittävä sivuaskel. Etuosan tulee tiivistyä ja esiintymisen tulee varmistua.   AVO EH 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Koko 47 cm. Kaunislinjainen, tasapainoisesti rakentunut, 
hyväluustoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Riittävä kuono-osa. Hyvät silmät ja korvat. 
Erinomainen lapa. Hieman pysty olkavarsi. Vahva, hyvä takaosa. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella. 
Voisi käyttää kinnertään paremmin.   AVO ERI3 
 
PIPSQUEAK NIISKUNEITI   Koko 47 cm. Kaunislinjainen, pitkälinjainen, erittäin tasapainoisesti 



rakentunut, hyväluustoinen, hyvin kulmautunut narttu, jolla feminiininen, kaunisilmeinen pää. 
Erinomainen kuono-osa. Kaunis kaula. Syvä, pitkä runko. Vahva lanneosa. Erinomainen taka-askel. 
Hieman löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä lihaskunto.   AVO ERI2 PN2 VASERT 
 
WILES ANNIEBUNNYSHOW   Koko 47 cm. Kaunislinjainen, hyvin kulmautunut, hyväluustoinen 
narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunisilmeinen pitkä pää. Hyvä kuono-osa. Hyvä kaula. 
Erinomainen pitkä, syvä rintakehä. Vahva lanne. Hyvä lihaskunto. Liikkuu erinomaisella, joustavalla 
askeleella. Hieman pidättyväinen esiintyminen.   AVO ERI1 PN1 SERT VSP 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   Koko 46 cm. Feminiininen, tasapainoisesti rakentunut, 
kaunispäinen narttu, joka saisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut edestä ja hieman pitempi 
rintakehältään. Vahva, hyvä lanneosa. Kauniit tassut. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella. Löysyyttä 
edessä.   VAL ERI1 PN4 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   Koko 46 cm. Erittäin tasapainoisesti rakentunut, kaunislinjainen 
veteraani, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää. Erinomainen kunto ikäisekseen. Erinomainen, pitkä 
rintakehä. Hyvät raajat. Liikkuu ja esiintyy erinomaisesti.   VET ERI1 PN3 ROP-VET 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Ryhmä erittäin korkealaatuisia, erinomaiset koot ja mittasuhteet. 
Ryhdikkäitä, kaunislinjaisia, hyvin liikkuvia koiria 4:stä eri yhdistelmästä eri ikäluokista. Upeaa 
kasvatustyötä, jota on ilo katsella.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEINOLA  23.8.2009 
Tuomari: Saija Juutilainen, pennut: Peter Harsanyi (8+14, pennut 4+5) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
C'MERE JÖRÖJUKKA    7 kk. Tyypillinen urospentu. Oikea pään tyyppi. Hyvä kuono-osa ja silmät. 
Hyvä kaula. Oikea muoto. Etuosa ei ole valmis. Oikeat kulmaukset ja luusto. Oikea hännän kiinnitys. 
Hyvät liikkeet. Hyvin lupaava.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
PIKKULIISAN LUMIRITARI   8 kk:n ikäinen urospentu. Oikea koko ja luusto. Erinomainen, 
urosmainen pää, oikea profiili, hyvät silmät. Ylälinja maksimissaan. Hieman lyhyt lantio. Rintakehä ei 
ole valmis. Hyvät kulmaukset, liikkeet pitäisi olla paremmat.   PEK4 
 
PIKKULIISAN LUMIRUHTINAS   8 kk. Hieman kevytrakenteinen, mutta hyvä tyyppi. Oikea kallo, 
hyvä profiili ja silmät. Hyvä kaula, lyhyt muoto. Hieman lyhyt lantio. Hyvä etuosa. Oikeat kulmaukset. 
Oikea esiintyminen.   PEK2 KP 
 



PIKKULIISAN LUMISOTURI   8 kk. Hyvä koko. Tällä hetkellä hieman kevytrakenteinen. Oikea pään 
tyyppi. Hyvä kuono-osa ja silmät. Hyvä kaula. Ylälinja maksimissaan. Hyvä etuosa. Oikeat 
kulmaukset. Liikkeiden pitäisi olla tasapainoisemmat.   PEK3 
 
PENNUT - NARTUT 
 
C'MERE JALOKIVI   7 kk.  Tällä hetkellä hieman kevytrakenteinen., mutta hyvä tyyppi. Oikea kallo, 
hyvä profiili ja silmät. Ylälinja ei ole valmis. Hyvä etuosa. Oikeat kulmaukset. Etuliikkeiden tulee 
kehittyä. Hyvä esiintyminen.   PEK4 
 
C'MERE JÄÄKRISTALLI   7 kk. Hyvä koko ja luusto. Oikea kallo. Kuono ei ole riittävän vahva. 
Miellyttävät silmät ja ilme. Hyvä kaula, lyhyt muoto. Oikea etuosa. Takakulmaukset voisivat olla 
hieman paremmat. Hyvä esiintyminen.   PEK2 KP 
 
PIKKULIISAN LUMIKKI   8 kk. Oikea koko, mutta tällä hetkellä kevytrakenteinen. Hyvä kallo. 
Oikea profiili, mutta leuat eivät ole riittävän vahvat eikä korvat myöskään tällä hetkellä. Hyvä kaula. 
Lyhyt muoto. Oikea etuosa. Hyvät kulmaukset, mutta hieman kevyt luusto. Hyvä häntä. Kevyet 
liikkeet.   PEK- 
 
PIKKULIISAN LUMIUNELMA   8 kk. Elegantti, tyypillinen pentu. Hyvä koko ja luusto. Miellyttävä, 
narttumainen pää. Oikeat silmät. Hyvä ilme. Erinomainen ylälinja. Oikea etuosa. Hyvä takaosa, 
kulmaukset ja häntä. Hyvä esiintyminen.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
PIKKULIISAN LUMIUNTUVA   8 kk. Oikea koko, hieman kevyt luusto. Hyvä kallo. Oikea profiili, 
leuat eivät ole riittävän vahvat. Tällä hetkellä eivät myöskään korvat. Hyvä koko. Hyvä kaula, lyhyt 
muoto. Etuosa maksimissaan. Oikeat kulmaukset. Oikea esiintyminen ja liikkeet.   PEK3 KP 
 
UROKSET 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Koko 53 cm. 16 kk. Kaunislinjainen, tasapainoisesti kehittynyt 
nuori uros, jolla sopivasti raajaluustoa. Tyylikäs, pitkä, urosmainen pää. Hyvä purenta, kaunis ilme. 
Hyvin kannetut korvat. Sopivat kulmaukset. Kauniit käpälät. Leveät, lihaksikkaat reidet. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, kevyesti, säilyttäen ylälinjansa.   NUO ERI2 PU2 VASERT 
 
RAZAMANAZ HERO OF THE DAY   Koko 51 cm. 19 kk. Hyväluustoinen, erinomaisessa 
lihaskunnossa oleva nuori uros. Kaunislinjainen ja -ilmeinen uroksen pää. Hyvä purenta, korvat, kaula. 
Voimakkaasti kaartuva ylälinja. Etukulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvin kauniit käpälät. Hyvin 
kannettu häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askeleessa saisi olla enemmän ulottuvuutta ja voimaa. 
Hyvä luonne.   NUO EH4 
 
SOBERS IVORY   Koko 52,5 cm. 18 kk. Hyvärunkoinen, kaunislinjainen nuori uros. Urosmainen pää. 
Kaunis kirkas ilme. Hyvä purenta ja korvat. Kaunis kaulan kiinnitys. Etuosa voisi kulmautua paremmin 
ja saa vielä tiivistyä verrattuna voimakkaasti kulmautuneeseen takaosaan. Hyvä pitkä häntä. Voimakas 
kinnerkulma näkyy takaliikkeen heikkoutena. Ylälinja saisi säilyä liikkeessä paremmin.   NUO EH 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Koko 52 cm. 19 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, kaunislinjainen, 
hyvärunkoinen ja -luustoinen. Hyvässä lihaskunnossa. Hyvin kaunis pää ja ilme. Hyvä purenta. 



Kauniisti kiinnittynyt kaula. Hyvä etuosa. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman ylöskiinnittynyt häntä. 
Liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella säilyttäen ylälinjansa hyvin.   NUO ERI1 PU1 SERT 
VSP 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   16 kk. Kaunislinjainen, hyväluustoinen nuori uros, jolla 
kaunis uroksen pää ja ilme. Vielä aavistus otsaluita. Hyvä purenta ja korvat. Kaunis niskan kaari. 
Etuosa saa vielä tiivistyä. Hyvät takakulmaukset. Tiiviit käpälät. Hyvin kannettu häntä. Hyvä 
askelpituus. Liikkeet kyynärpäistä ja kintereistä saavat vakiintua.   NUO ERI3 PU3 
 
MISTYQ ARKIENKELI   4 v. Kookas, hieman raskaan ja tyylittömän vaikutelman tekevä uros, jolla 
sopusuhtainen luusto. Urosmainen pää, hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta ja korvat. Kaula saisi olla 
kuivempi ja tyylikkäämpi. Kaunis ylälinja. Etuosa saisi olla paremmin kulmautuneempi ja tiiviimpi 
verrattuna voimakkaasti kulmautuneeseen takaosaan. Hieno karvapeite. Löysät ranteet. Liikkuu 
iloisesti, mutta edestä askel on lyhyt ja korkea. Mukava luonne. Tarvitsee lisää vinttikoiralle ominaista 
tyylikkyyttä.   AVO H 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   4,5 v. Kaunislinjainen, hyväluustoinen, tasapainoinen. Hyvä 
uroksen pää ja ilme. Hyvä purenta. Kaunis kaulan kiinnitys ja ylälinja. Hyvin kulmautunut, mutta 
etuosa saisi olla tiiviimpi. Hyvät tiiviit käpälät. Hyvä takaosan rakenne. Hyvä karvan laatu. Liikkuu 
hyvällä voimalla säilyttäen ylälinjansa kauniisti. Etuliikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta. Hyvin 
kannettu häntä.   VAL ERI1 PU4 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR  Koko 53 cm. 2 v. Tyylikäs, hyväluustoinen nuori uros, joka tänään 
tekee hieman korkearaajaisen vaikutelman. Kaunislinjainen uroksen pää. Hyvä kaula. Varsin hyvä 
ylälinja. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvät takakulmaukset ja käpälät. Lyhyt rintakehä. 
Liikkuu kevyesti, mutta lyhyellä askeleella. Etuliikkeet voisivat olla vapaammat kyynärpäistä. Hyvä 
luonne.   VAL EH2 
 
NARTUT 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN HALTIJA   1 v. Hyväluustoinen, ikäisekseen hyvärunkoinen juniori. 
Narttumainen pää. Vaaleat vilkkuluomet vaikuttavat ilmeeseen. Hyvä purenta ja korvat. Voimakkaasti 
kaareutuva ylälinja. Runko saa vielä kehittyä ja rintakehä pidentyä. Tiiviit, hyvät käpälät. Voimakkaat 
takakulmaukset. Liikkuu hieman korkealla etuaskeleella ja taka-askel jää rungon alle. Saa vielä 
kehittyä ja tiivistyä.   JUN EH2 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   1 v. Tyylikäs juniorinarttu, joka vielä kovin lyhytlinjainen. 
Sopivasti raajaluustoa. Rintakehässä sopivasti pituutta. Kaunislinjainen nartun pää. Ilmeeseen 
vaikuttavat vilkkuluomet. Hyvä purenta, alaleuka ja korvat. Hieman pysty kaulan kiinnitys ja etuosan 
rakenne. Kauniit käpälät. Jyrkkä lantio ja taka-askel jää lyhyeksi. Kovin löysät etuliikkeet. 
Erinomainen karvan laatu. Saa kauttaaltaan kehittyä.   JUN H 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Koko 44 cm. 15 kk. Tyylikäs nartun pää ja ilme. Riittävä 
otsapenger. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä rungon muoto. Kaunis ylälinja. Hyvät käpälät. Hieman 
pystyt olkavarret. Muuten hyvät kulmaukset. Leveät reidet, matalat kintereet. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella ja yhdensuuntaisesti. Miellyttävä luonne.   JUN ERI1 PN2 VASERT 
 



MIYESSA ADELINDA   21 kk, linjakas nuori narttu, jolla sopivasti raajaluustoa. Kaunisilmeinen 
nartun pää. Hyvä purenta ja korvat. Tyylikäs kaula, joka voisi kiinnittyä paremmin ylälinjaan. Etuosa 
voisi olla paremmin kulmautunut ja tiiviimpi. Ikäisekseen hyvä runko. Rintakehässä voisi olla 
enemmän pituutta. Hyvät etukäpälät, pitkät takakäpälät. Hieman jyrkkä lantio. Säilyttää ylälinjansa 
hyvin liikkeessä. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä voimalla, mutta liikkeessä saisi olla enemmän 
pituutta. Hyvä luonne.   NUO EH2 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   19 kk. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvärunkoinen ja -luustoinen 
nartut, jolla kaunis nartun pää. Hyvä purenta ja korvat. Kaula voisi olla tyylikkäämpi ja etuosa 
paremmin kulmautunut lavoista ranteisiin. Kaunis takaosan rakenne, tiiviit käpälät. Kaunis ylälinja. 
Kevyt liike, hyvä taka-askel. Etuaskel voisi olla ulottuvampi.   NUO ERI1 PN3 
 
BEST-LOOKING BLOOMING ROSE   3 v. Voimakasluustoinen, hyvärunkoinen narttu, joka 
kokonaisuutena voisi olla linjakkaampi ja tyylikkäämpi. Turhan voimakas kallo-osa. Kaunis ilme. 
Kaula voisi olla tyylikkäämpi. Hyvä purenta ja korvat. Etuosa saisi olla paremmin kulmautuneempi 
verrattuna voimakkaasti kulmautuneeseen takaosaan. Etuliikkeet saavat tiivistyä. Liikkeessä saisi olla 
enemmän pituutta ja voimaa. Saisi kantaa ylälinjansa paremmin. Hyvä luonne. Hyvin esitetty. Hyvässä 
lihaskunnossa.   AVO H 
 
BEST-LOOKING BLOOMING SAFIR   3 v. Varsin kookas nuori narttu. Sopiva raajaluusto ja rungon 
tilavuus. Narttumainen pää ja ilme. Riittävä otsapenger. Hyvä purenta ja korvat. Hyvin kaunis kaulan 
kiinnitys. Olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset. Hyvät käpälät. Ylälinjan 
kaari alkaa turhan edestä. Vapaat liikkeet. Hieman löysät edestä. Saisi olla nartuksi numeroa pienempi.   
AVO H 
 
C'MERE HATTARA   3,5 v. Hyvärunkoinen ja -luustoine, hieman lyhytlinjainen narttu. Narttumainen 
pää ja ilme. Riittävä otsapenger. Hyvä purenta, hyvin kannetut korvat. Etuosa voisi olla paremmin 
kulmautunut. Vahva kallo, tiiviit käpälät. Hyvät takakulmaukset. Voisi olla paremmassa lihaskunnossa. 
Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu varsin yhdensuuntaisesti, mutta askelpituus voisi olla parempi ja 
ylälinja saisi säilyä paremmin liikkeessä.   AVO EH3 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   2 v. Kaunislinjainen, hyvärunkoinen nuori narttu. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt. Hyvä kuono, purenta ja korvat. Kaunis ylälinjan kaari. Hyvässä lihaskunnossa. 
Hieman suorat olkavarret, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät. Liikkuu kevyesti, säilyttäen ylälinjansa. 
Olemukseltaan hyvin vinttikoiramainen.   AVO ERI1 PN1 SERT FI MVA ROP 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   2 v. Kaunislinjainen, hyvärunkoinen nuori narttu, mutta saa vielä 
tiivistyä. Narttumainen pää, kaunis ilme. Kuono saisi olla tyvestä täyteläisempi. Hyvä purenta, korvat. 
Tyylikäs ylälinja. Etuosa saa tiivistyä ja ranteet vahvistua. Voimakkaat takakulmaukset. Tiiviit käpälät. 
Liikkeet saavat vielä tiivistyä ja voimistua ja askelpituus parantua. Seistessä hyvin kaunislinjainen.   
AVO EH4 
 
RAZAMANAZ GUARDIAN ANGEL   2,5 v. Hyväluustoinen ja -runkoinen nuori narttu. Hyvä pään 
pituus ja ilme. Hieman otsaluita. Hyvä purenta. Vahva kuono, joka voisi olla hivenen pidempi. Hyvät 
korvat. Olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset. Lihaksikkaat reidet, tiiviit 
käpälät. Jyrkkä lantio. Voimakkaasti kaareutuva lanneosa. Liikkuu kovin löysästi edestä, takaliikkeissä 
saisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Mukava luonne.   AVO H 



 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   2,5 v. Linjakas, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu. 
Narttumainen pää, jossa hyvä pituus. Kaunis ilme. Hyvät korvat. Tyylikäs kaula. Hyvät kulmaukset ja 
käpälät. Kauniisti kaartuva lanneosa. Hyvä hännän kiinnitys. Kevyet liikkeet. Säilyttää ylälinjansa 
kauniisti. Hyvä askelpituus.   AVO ERI2 PN4 
 
WILES AMAGICIANSHAT   Hyvärunkoinen, -luustoinen, oikealinjainen nuori narttu, jolla 
kaunisilmeinen ja -linjainen pää. Hyvä purenta ja korvat. Olkavarret voisivat olla viistommat. Tiiviit 
hyvät käpälät. Voisi olla jäntevämmässä kunnossa. Voisi kantaa liikkeessä ylälinjansa paremmin. Hyvä 
taka-askel ja hännän kanto.   AVO EH 
 
WILES ANNIESBUNNYSHOW   Hyvärunkoinen ja -luustoinen nuori narttu. Kaunisilmeinen nartun 
pää. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä kaula. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä lihaksikas 
takaosa. Tiiviit, kauniit käpälät. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, riittävällä 
voimalla. Säilyttää ylälinjansa. Voisi olla kokonaisuutena hieman tyylikkäämpi.   AVO EH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANTAA  6.9.2009 
Tuomari: Seamus Oates, Irlanti  (17+29, pennut 1+3) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
VELVETEEN   Hyvin kehittynyt. Miellyttävät ääriviivat. Hyvä pää. Pienet ruusukorvat. Hyvä valpas 
ilme. Hyvä purenta. Miellyttävä pitkä kaula. Hyvä suora etuosa. Erittäin syvä rinta. Hyvä ylälinjan 
kaari. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
PENNUT - NARTUT 
 
C'MERE JÄÄKUKKA   Miellyttävä pentu, hyvin kehittynyt. Hyvä pitkä pää. Korvien tulee asettua. 
Tummat, soikeat silmät. Hyvä purenta. Syvä rinta. Hyvät kaarevat kylkiluut. Hyvä leveä selkä. Hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu hyvin.   PEK3 KP 
 
NUTMEG   Miellyttävä tyyppi. Hyvät ääriviivat. Miellyttävä pitkä pää. Hyväasentoiset korvat. Hyvä 
purenta. Kirkas ilme. Hyvä suora etuosa. Syvä rinta. Oikea ylälinja. Takaosan kehittyy hyvin. Tarvitsee 
asettua kehässä.   PEK2 KP 
 
ROSEMARY   Hyvin tasapainoinen pentu. Miellyttävä pitkä pää. Pienet ruusukorvat. Tummat, soikeat 
silmät. Hyvä purenta. Syvä rinta. Hyvä ylälinjan kaari. Takaosa kehittyy hyvin. Erittäin hyvät liikkeet.   



PEK1 KP VSP-PENTU 
 
UROKSET 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Miellyttävä pitkä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Hyvä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hieman heikot ranteet. Hyvät polvikulmaukset. 
Ei täysin asettunut tänään ja voisi liikkua paremmin.   JUN EH4 
 
INFAMOUS CORNELIUS   Hyvin miellyttävä tyyppi. Erittäin hyvin kehittynyt. Miellyttävä pitkä pää. 
Hyvä korvien asento. Hyvä ilme. Hyvä purenta. Hyvä kaulan pituus. Syvä rinta. Ylälinjan tulee asettua. 
Liian putoava lanneosa. Takaosa kehittyy hyvin. Vapaat liikkeet.   JUN EH3 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   Miellyttävä pitkä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Vahva kaula. Hyvä suora etuosa. Syvä rinta. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Oikea ylälinja. 
Takaosa kehittyy hyvin. Hyvin vapaat liikkeet.   JUN ERI2 
 
WHIPTAILS PAINTED PARAGON   Hyvin miellyttävä tyyppi. Kehittyy erittäin hyvin. Hyvä pitkä 
pää. Miellyttävä, tasainen kallo. Pienet ruusukorvat. Hyvä kirkas ilme. Hyvä purenta. Vahva kaula. 
Hyvä suora etuosa. Syvä rinta. Miellyttävä ylälinjan kaari. Takaosa kehittyy hyvin. Hyvin vapaat 
liikkeet.   JUN ERI1 
 
BONNYWAPIT CHASETHECATTOO   Miellyttävä pitkä pää. Hyvä korvien asento. Hyvä kirkas 
ilme. Hyvä purenta. Hyvä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   
NUO ERI2 
 
PUHURIN ZERIFFI   Hyvä pää. Hyväasentoiset korvat. Hieman liian pyöreät silmät. Hyvä purenta. 
Miellyttävä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvin kehittynyt takaosa. OK liikkeet.   NUO 
ERI4 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Hyvin kehittynyt 19 kuukauden ikäiseksi. Miellyttävä pitkä kaula. Leveä 
kallo. Tummat, soikeat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaulan kaari. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvin 
kehittynyt takaosa. Hyvin vapaat liikkeet.   NUO ERI1 VASERT 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Miellyttävä pitkä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaulan 
pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Etuliikkeiden tulee tiivistyä hieman.   NUO 
ERI3 
 
CHOSEN TRICKS FULL MONTY   Hyvä pää. Tasainen kallo. Pienet ruusukorvat. Tummat silmät. 
Hyvä purenta. Hyvin kaareutunut kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Voisi liikkua 
paremmin edestä tänään.   AVO EH4 
 
GASELLE'S GET ON   Miellyttävä pää. Leveä kallo. Tummat silmät. Hyvä purenta. Miellyttävä pitkä 
kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinjan kaari. Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu hyvin.   AVO ERI3 
 
MIYESSA ASLANTHELION   Hyvin tasapainoinen uros. Hyvä pää. Hyvät pienet ruusukorvat. Kirkas 
ilme. Hyvä purenta. Hyvä kaulan pituus. Hyvä suora etuosa. Syvä rinta. Hyvä leveä selkä. Hyvät 
polvikulmaukset. Liikkuu vapaasti.   AVO ERI1 PU2 SERT 



 
TARUMETSÄN PELLE PELOTON   Miellyttävä pitkä pää. Hyväasentoiset korvat. Tasainen kallo. 
Hieman liian pyöreät silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvälihaksinen 
takaosa. Liikkuu  hyvin.   AVO ERI2 
 
WHIPTAILS MOULIN ROUGE   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Hyvä kirkas ilme. Hyvä 
purenta. Hyvä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu hyvin ahtaasti 
takaa tänään.   AVO EH 
 
WHIPTAILS TOUCHED BY LOVE   Hyvin kehittynyt uros. Miellyttävä pitkä pää. Hyvä korvien 
asento. Kirkas ilme. Hyvä purenta. Hyvä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta hieman ahdas takaa tänään.   VAL ERI2 PU3 
 
NIGHTVISION ACTUAL ADMIRAL   Hyvä tasainen kallo. Pienet ruusukorvat. Hyvät silmät. Hyvä 
purenta. Miellyttävä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   VAL 
ERI3 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Hyvin tasapainoinen uros. Hyvä pää. Tasainen kallo. Pienet korvat. 
Hyvät silmät. Hyvä purenta. Miellyttävä kaulan pituus. Hyvä suora etuosa. Miellyttävä rinnan syvyys. 
Leveä selkä. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.   VAL ERI1 PU1 VSP 
 
WOODBROOK'S TULLAMORE DEW   Superkunnossa 11 vuotiaaksi. Miellyttävä pää. Hyvä korvien 
asento. Tummat silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula. Miellyttävä suora etuosa. Syvä rinta. Hyvä 
ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu vaivattomasti.   VET ERI1 PU4 ROP-VET 
 
NARTUT 
 
GASELLE'S TITLEIST   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Hyvät silmät. Hyvä purenta. 
Miellyttävä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Takaosa kehittyy hyvin. Liikkuu vapaasti.   JUN 
ERI1 
 
INFAMOUS CALORMENE DAWN   Miellyttävä tyyppi. Hyvät ääriviivat. Hyväasentoiset korvat. 
Tummat silmät. Hyvä purenta. Miellyttävä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Takaosa kehittyy 
hyvin. Liikkuu hyvin.   JUN ERI2 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Miellyttävä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. Syvä rinta. 
Miellyttävä pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. OK liikkeet.   JUN ERI3 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Hyvä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvälihaksinen takaosa. Ei liiku oikein hyvin 
tänään.   NUO EH4 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. 
Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin.   NUO ERI2 
 
MIYESSA ADELINDA   Miellyttävä tyyppi. Hyvä tasapaino. Hyvä pää. Hyvä purenta. Miellyttävä 
suora etuosa. Syvä rinta. Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin.   NUO ERI1 



 
MIYESSA AMORINA   Miellyttävä pitkä kaula. Hyvä purenta. Suora etuosa. Syvä rinta. Hyvä 
ylälinja. Miellyttävät polvikulmaukset. Ei liiku oikein hyvin tänään.   NUO EH 
 
OF STREAMLINE FOXY LADY   Miellyttävä pää. Hieman liian pyöreät silmät. Hyvä purenta. Suora 
etuosa. Syvä rinta. Miellyttävä ylälinjan kaari. Hyvät polvikulmaukset. Ei liiku oikein hyvin tänään.   
NUO EH 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Miellyttävä pitkä pää. Hieman liian pyöreät silmät. Hyvä purenta. Syvä 
rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Liikkeet eivät täysin asettuneet tänään. Voisi liikkua 
paremmin.   NUO EH 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Hyvä purenta. Miellyttävä 
kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   NUO ERI3 
 
AQUARIA   Miellyttävä pitkä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaulan pituus. Syvä rinta. 
Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu hyvin ahtaasti takaa tänään.   AVO EH 
 
BELLTOWN BLACKBALLET   Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. 
Hyvä ylälinja. Hyvälihaksinen takaosa. Liikkuu hyvin.   AVO ERI 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Hyvin kaareutunut kaula. Syvä rinta. Hyvä kylkiluiden kaarevuus. Hyvät polvikulmaukset. Voisi 
liikkua paremmin tänään.   AVO EH 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Miellyttävä pää. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. Hieman liian kaareutunut ylälinja ja hieman liian pitkä lantio. OK 
liikkeet.   AVO EH 
 
EVELIINA   Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä purenta. Syvä rinta. Hyvät takakulmaukset. 
Luustoa ja massaa puuttuu.   AVO EH 
 
GASELLE'S GREATEST HITS   Miellyttävä tyyppi. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. Vahva 
kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   AVO ERI1 PN3 SERT FI MVA 
 
JAGODAS GINGEMBRE   Miellyttävä tyyppi. Hyvin kehittynyt. Hyvä pää. Hyvä korvien asento. 
Hyvä purenta. Hyvin kaareutunut kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   
AVO ERI 
 
PIKKUNOKAN LILY QUEEN   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Miellyttävä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin.   AVO 
ERI4 
 
PIPSQUEAK KANELIKORPPU   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu hyvin ahtaasti takaa 
tänään.   AVO EH 
 



PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Miellyttävä tyyppi. Hyvin kehittynyt. Hyvä pitkä pää. Hyvä 
purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin.   AVO ERI2 
VASERT 
 
PIPSQUEAK NELIAPILA   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu liian ahtaasti takaa tänään.   AVO EH 
 
PIPSQUEAK NÄKINKENKÄ   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Vahva kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Ei liiku oikein hyvin edestä tänään.   
AVO EH 
 
QUICKSILVER   Miellyttävä pitkä pää. Hyvä korvien asento. Hyvä purenta. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. 
Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   AVO ERI3 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Miellyttävä tyyppi. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Hyvin kaareutunut kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Liikkuu hyvin.   AVO ERI 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Hyvin kehittynyt narttu. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvä purenta. 
Miellyttävä kaulan pituus. Syvä rinta. Hyvä leveä selkä. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   VAL ERI1 
PN4 
 
WHIPTAILS SWEET AS CANDY   Miellyttävä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. Hyvä 
purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Hyvät polvikulmaukset. Ei liiku oikein hyvin tänään.   
AVO EH 
 
CHOSEN TRICKS FEELING HIGH   Miellyttävä pitkä pää. Hyvä korvien asento. Tummat silmät. 
Hyvä purenta. Miellyttävä suora etuosa. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Miellyttävä polvikulmaukset. OK 
liikkeet.   VAL ERI3 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Hyvin kehittynyt narttu. Hyvä tasainen kallo. Tummat, soikeat 
silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula. Syvä rinta. Hyvä ylälinja. Vahva takaosa. Hyvin vapaat liikkeet.   
VAL ERI1 PN1 ROP 
 
PEPERONE PARTYLINE   Huippukunnossa 9 vuotiaaksi. Hyvä pää. Hyvä tasainen kallo. Tummat 
silmät. Hyvä purenta. Hyvin kaareutunut kaula. Hyvä suora etuosa. Syvä rinta. Leveä selkä. Hyvät 
takakulmaukset. Liikkuu kuin 2-vuotias.   VET ERI1 PN2 VSP-VET 
 
WHIPTAILS KENNEL  Ihastuttava kasvattajaluokka. Kaikki huippulaatuisia yksilöitä. Hyvät päät, 
rungot ja ääriviivat. Kaikki sointuvat yhteen hyvin, kuin "four peas in a pot". Onnittelut!   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORVOO  12.9.2009 
Tuomari: Johan Juslin  (6+12, pennut 2+1)) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
QUANTUMLEAP   Hivenen kookas, linjakas uros, jolla hyvä raajaluusto. Liikkuu löysästi edestä. 
Pitkä rintakehä. Ylälinja saisi olla korostuneempi. Hyvät takakulmaukset. Hyvät ääriviivat.   PEK1 KP 
VSP-PENTU 
 
VELVETEEN   Sopivan kokoinen. Etuosa ei riittävästi kehittynyt. Liikkuu löysästi edestä. Rintakehän 
pitäisi olla syvempi. Kevyt lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Hyvät käpälät.   PEK2 
 
PENNUT - NARTUT 
 
ROSEMARY   Sopivan kokoinen, kaunislinjainen narttu, joka ansaitsee paremman esittäjän. 
Erinomainen luusto. Hyvin kehittynyt rintakehä. Kaunis ylälinja kun seisoo. Hyvät takakulmaukset.   
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
BELLTOWN EXCUSEME LADIES   Neliömäinen uros sivusta katsottuna. Liian laskeva lanneosa. 
Hyvä raajaluusto. Löysät kyynärpäät. Hyvä tilavuus rintakehässä. Hyvät takakulmaukset. Vahvat tiiviit 
käpälät. Hyvät sivuliikkeet.   JUN EH1 
 
BONNYWAPIT CHASETHECATTOO   Turhan kookas uros, jolla erinomaiset kyljet. Puutteellinen 
eturinta. Liikkuu löysästi edestä. Hyvä raajaluusto. Tiiviit käpälät. Hyvä ylälinja kun seisoo. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvät sivuliikkeet.   NUO EH1 
 
C'MERE ENSI-ILTA   Turhan kookas, raskasrunkoinen uros, jolla karvanlähtö. Vahva luusto. Pitää 
olla paremmin kulmautunut edestä. Vahva lanneosa. Lihaksikas reisi. Hyvät takaliikkeet. Kun uros 
liikkuu, ylälinja muuttuu.   AVO EH3 
 
MIYESSA ASLANTHELION   Kaunislinjainen uros, jolla erinomaiset kyljet ja raajaluusto. Melko 
hyvä eturinta. Kaunis ylälinjan kaari. Hyvä lanneosa. Reisi saisi olla leveämpi. Pää saisi olla jalompi ja 
hivenen pidempi linjoiltaan.   AVO ERI1 PU2 SERT 
 
WHIPTAILS MOULIN ROUGE   Hivenen kookas uros, jolla hyvä sukupuolileima. Erinomainen 
ylälinja liikkuessa. Löysät kyynärpäät. Tiiviit käpälät. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hyvin.   AVO 
ERI2 PU3 VASERT 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Kookas, mutta erittäin linjakas urosmainen valio, jolla kauniit 
ääriviivat. Hyvä eturinta. Kaunis ylälinja seistessä ja liikkuessa. Lihaksikas ja tilavuudeltaan 
erinomainen takaosa. Liikkuu hyvin.   VAL ERI1 PU1 VSP 
 
NARTUT 
 
SCHEIK'S EXTRA SPECIAL   Kaunislinjainen narttu, jolla upeat sivuliikkeet. Ylälinja rodunomainen 



seistessä ja liikkuessa. Hyvin kehittynyt eturinta. Sievä, narttumainen pää. Rodunomainen lupaava 
yksilö.   JUN ERI1 PN2 SERT 
 
TÄYSIKUUN ÄIDINNUPPU   Sopivan kokoinen, litteärunkoinen ja laihassa kunnossa oleva narttu, 
jolla puutteellinen rinnan syvyys. Erinomainen raajaluusto. Hyvä ylälinja. Voimaton takaosa. Ketterät 
liikkeet. Pehmeät ranteet.   JUN T 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Turhan kookas, tasapainoinen narttu, jolla vankka runko. Liian 
kaareutuneet kyljet. Vahva etuosa. Hyvä lanneosa. Takaosa saisi olla vankempi. Liikkuu melko hyvin.   
JUN EH2 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Sopivan kokoinen narttu, jolla liian pyöreä rintakehä. Hyvä luusto. 
Liikkuessaan nartun ylälinja liian kaareutunut, josta vaikutelmaksi saan hieman takakorkean. Riittävät 
takakulmaukset. Kauniit, ohuet korvat.   NUO EH1 
 
JAGODAS GINGEMBRE   Kaunislinjainen, tasapainoinen yksilö, jolla upeat sivuliikkeet. Kaunis 
ylälinja, joka säilyy. Upealinjainen narttu alusta loppuun.  AVO ERI1 PN3 VASERT 
 
LEKURIN ETTAN   Melko neliömäinen narttu, jolla liian kaareutunut ylälinja. Puutteellinen eturinta. 
Lyhyt rintalasta - seurauksena liian kuroutunut vatsalinja. Hento lanneosa. Kevyt, kapea kuono-osa. 
Energiset liikkeet.   AVO T 
 
PIKKUNOKAN LILY QUEEN   Melko sopivan kokoinen narttu, jolla liian kaareutuneet kyljet. 
Liikkuu lyhyellä etuaskeleella. Hyvä ylälinja, joka säilyy. Rintalasta lyhyt. Pitkä lanneosa. Hyvät 
takakulmaukset.   AVO EH3 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Jos näkee ääriviivat ilman mittakaavaa, narttu on kuin 
englanninvinttikoira linjoiltaan ja mittasuhteiltaan. Nartulla on pitkä pää, pitkä kaula, pitkä rintakehä, 
pitkä lanneosa, mitkä ovat tyypillisiä sanoja englanninvinttikoiralle. Kevyet liikkeet. Hyvin esitetty.   
AVO H 
 
TIGER'S CHAOS SUPADUPA SHIMMA   Raajakas, pyöreärunkoinen narttu, jolla avoimet 
etukulmaukset mikä heijastuu kaulan asentoon ja linjaukseen. Melko hyvä ylälinja. Lihaksikas reisi. 
Liikkuu lyhyellä askeleella edestä. Turkki ei kunnossa.   AVO H 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Linjakas, turhan kookas narttu, jolla hyvä runko muodoltaan. 
Hyvä eturinta. Erittäin avoimet etukulmaukset. Lyhyt rintalasta. Lihaksikas reisi. Virheistään 
huolimatta narttu edustaa tyylikkyyttä. Hyvät takaliikkeet.   AVO ERI2 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Sopivan kokoinen narttu, jolla kaunis ylälinja seistessä ja 
liikkuessa. Hyvä eturinta. Löysät kyynärpäät. Oikean muotoinen rintakehä. Hyvät sivuliikkeet.   VAL 
ERI2 PN4 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Nartulle erinomaiset linjaukset, joka antaa sille kauniita ääriviivoja. 
Erittäin tasapainoinen sivukuva, joka säilyy liikkeessäkin. Tiiviit, korkeat käpälät! Upeat liikkeet.   
VAL ERI1 PN1 ROP 
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PENNUT - NARTUT 
 
C'MERE JALOKIVI   8 kk. Narttumainen pää. Hyvät korvat. Toivoisin paremmat etukulmaukset. 
Riittävä rinnan syvyys ja tilavuus ikäisekseen. Hieman lyhyt rintakehä. Hieno ylälinja seistessä, 
tasaantuu liikkuessa, mutta tasapainoiset askeleet. Hyvin lupaava.   PEK2 
 
ROBERTA'S KARDEMUMMA   8 kk. Hyvin miellyttävää mallia. Erittäin hyvä pää. Hyvin kannetut 
korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät lihakset. Hyvä etuosa, joka on vakaa ja yhdensuuntainen, 
säilyttää hyvin linjansa liikkuessa. Siinä on hyvin hienoa eleganssia.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
HOOKOPLAN HAYABUSA   Nuori uros, suurempaa kokoa. Hyvin tasapainoinen ja hyvälinjainen. 
Urosmainen ilme. Hienot korvat. Normaali luusto. Hienot tassut. Kantaa hyvin häntänsä. Erinomaiset 
liikkeet.   JUN ERI2 VASERT 
 
INFAMOUS CORNELIUS   Nuori uros, jolla hieman tavallinen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvät 
takakulmaukset. Suorat olkavarret. Etuosan tarvitsee kehittyä. Hieman jyrkkä risti. Liikkuu hyvin 
ikäisekseen, mutta sen on hieman vaikea löytää tasapainoaan liikkeissä.   JUN EH 
 
JATZARIN DYNAMITE   Suurempaa kokoa. Hieman puutteellinen tyypiltään ja ilmettä häiritsee 
sininen silmä. Ohuet, hienot korvat. Hieman lyhyt rintakehä, joka loppuu äkkiä. Tiivis ja 
hyvälihaksinen. Liikkuu raajat rungon alla ja  ? liikaa selkäänsä.   JUN H 
 
PIPSQUEAK OBELIX   Hyvin voimakas, suuri, hyvälinjainen. Tervekuntoinen. Erittäin hyvät 
lihakset. Urosmainen pää. Liikkuu hyvin sivulta, edestä nuorukaismaisesti ja on hieman leveä edestä.   
JUN EH 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   Suurempaa kokoa. Tasapainoinen linjoiltaan. Urosmainen pää ja 
ilme. Ohuet, hienot korvat. Hyvät takakulmaukset. Tiiviit lihakset. Tänään ohuessa turkissa. Liikkuu 
erittäin hyvin sivulta, nuorukaismaisesti edestä.   JUN ERI3 
 
PIPSQUEAK POPPAMIES   Erittäin hyvä koko. Erittäin hyvä pää, hieno ilme. Korvat saavat 
vakaantua. Hyvät linjat, tasapainoiset kulmaukset. Se tarvitsee vain luonnollisen kehityksensä 
täyttyäkseen etuosasta ja rintakehästä. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Häntä voisi olla hieman suorempi.   
JUN ERI4 
 



WHIPTAILS PAINTED PATRIOT   Urosmainen pää. Ohuet hienot korvat. Tasapainoisesti 
rakentunut. Erinomainen ylä- ja alalinja. Tiiviit ja hyvät lihakset. Hyvin vakaa edestä ikäisekseen. 
Hyvät liikkeet.   JUN ERI1 PU3 SERT 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Suurempaa kokoa. Hieman suuret, mutta hyväasentoiset korvat. 
Erittäin hyvä ylälinja. Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Liikkuu 
hyvällä draivilla, yhdensuuntaisesti ja vakaasti edestä.   NUO ERI1 
 
SATANGIN AFTER THE SUNSET   Hyvin vahva. Aavistuksen kurkun alusnahkaa. Hyvä ilme ja 
korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. Hieman syvä vatsalinja. Hyvät lihakset. Liikkuu tasapainoisesti. Sitä 
on vain pisaran verran liikaa.   NUO EH 
 
SATANGIN A LA ARMANI   Suurempaa kokoa. Urosmainen pää. Korvat voisivat olla vakaammat. 
Syvä rintakehä. Jyrkkä risti mikä antaa sille lyhyet ja hieman sidotut takaliikkeet. Kyynärpäiden tulee 
tiivistyä.   NUO EH 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Hyvä koko. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvin kannetut, mutta hieman 
paksut korvat. Hyvä ylä- ja alalinja. Normaalit etu- ja takakulmaukset. Säilyttää hyvin linjansa 
liikkuessa. Edestä voisi olla hieman tiiviimpi.   NUO ERI2 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Hyvä koko. Hyvä pää. Ohuet, hyväasentoiset korvat. Jalo kaula. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset. Hieman jyrkkä risti, mikä vaikuttaa takaliikkeisiin. Saa saada lisää 
syvyyttä. Tarvitsee paremman itseluottamuksen ja vakautta liikkeisiinsä.   NUO EH3 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   Suuri, mutta tasapainoinen linjoiltaan. Pienet, hienot korvat. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset. Kääntää kyynärpäitä ulospäin ja varpaita sisäänpäin. Hyvät 
lihakset. Hyvät takakulmaukset. Etuosan tarvitsee kehittyä paljon. Liikkuu erittäin hyvin sivulta. 
Tarvitsee lisää itseluottamusta.   NUO EH4 
 
PIPSQUEAK MYRSKYTUULI   Urosmainen pää. Hyvät korvat. Suora etuosa. Hyvä rinnansyvyys. 
Kaula voisi liittyä runkoon pehmeämmin. Jyrkkä risti. Liikkuu raajat rungon alla, hyvin epävakaasti 
edestä. Askeleet voisivat olla voimakkaammat.   AVO H 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Urosmainen. Hienot korvat. Riittävän tummat silmät. Pitkät linjat. 
Erinomainen alalinja. Tiiviit lihakset. Selässä on pieni "dippi". Liikkuu tasapainoisesti.  AVO ERI1 
 
SOFTOUCH FASTERTHANU   Hyvin suuri, mutta hyvin tasapainoinen. Hyvä pää, ohuet hienot 
korvat. Syvä rintakehä. Tiiviit lihakset. Selkä voisi olla aavistuksen kaarevampi. Jalo kaula. Liikkuu 
tasapainoisesti, mutta voisi ottaa paremmat askeleet.   AVO EH2 
 
SÖKÖVINTIN JX-BUFFALO   Hieman tavallinen pää, jossa voisi olla voimakkaampi sukupuolileima. 
Hyvin kapea ja löysä etuosa. Ranteet voisivat olla myös tiiviimmät. Syvä, mutta hieman litteä 
rintakehä. Alalinja voisi olla myös syvempi. Ei ole aivan rotutyypillinen. Hyvin löysä edestä liikkuessa.   
AVO H 
 
WILES ALIAS SNAIL   Suuri. Hieno pää ja ilme. Erittäin hyväasentoiset korvat. Elegantti kaula. 
Hyvin pitkä linjoiltaan. Tiiviit lihakset. Häntä voisi olla suoremmin kannettu. Etu- ja takaosan välillä 



voisi olla enemmän tasapainoa. Hyvin miellyttävä luonne.   AVO EH3 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Hyvin hieno pää, jossa arvokas ilme. Ohuet, hienot korvat. 
Etukulmaukset voisivat olla paremmat. Erittäin hyvä alalinja. Hieman tasainen ylälinja. Hyvät lihakset. 
Erittäin hyvä takaosa, jota se käyttää hyvin liikkuessa. Kaula voisi olla hieman elegantimpi.   VAL 
ERI3 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erittäin hyvä pää. Jalo  ilme. Jalo kaula. Erittäin hyvä ylä- ja 
alalinja. Peittää hyvin maata. Liikkuu hyvin yhdensuuntaisesti ja hienosti edestä. Tänään hieman 
ohuessa turkissa.   VAL ERI2 PU4 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Hyvä pää. Hieman heikko alaleuka. Hienot korvat. Hyvä 
rinnansyvyys ja takakulmaukset, mutta kintereet voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja etuosa paremmin 
kulmautunut mikä antaisi sille elegantimman kaulan. Liikkeet voisivat olla tasapainoisemmat.   VAL 
ERI4 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Erittäin hyvä koko. Erittäin hyvä pää. Silmät voisivat olla 
aavistuksen tummemmat. Ohuet, hienot korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Upea kaula. Hyvin 
rakentunut. Liikkuu hyvin tasapainoisesti.   VAL ERI1 PU2 
 
PEPERONE PARAHANDY   9 v. Superkunnossa. Hyvin jalo ja elegantti pää, ilme ja kokonaisuus. 
Koko koira säteilee harmoniaa. Liikkuu kuin nuorukainen ja peittää paljon  maata. Erittäin hyvin 
hoidettu.   VET ERI1 PU1 VSP ROP-VET 
 
PLAUDITE KEY TO THE TOP   Urosmainen pää, jossa arvokas ilme. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. 
Erittäin hyvä lihaskunto 11,5 vuotiaaksi. Lapojen kulmaukset voisivat olla paremmat. Liikkuu erittäin 
hyvin näin vanhaksi.   VET ERI2 
 
NARTUT 
 
GASELLE'S TITLEIST   Narttumainen pää. Hienot korvat. Syvä, mutta lyhyt rintakehä, joka päättyy 
jyrkästi. Hyvä selkälinja, mutta hieman jyrkkä risti mikä vaikuttaa sen takaliikkeisiin. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti edestä.   JUN EH 
 
HOOKOPLAN HAYYA   Erittäin hyvä koko. Hieman tavallinen pää. Sen hienot muodot pilaa 
liikalihavuus. Erittäin hyvä selkälinja, mutta alalinja ei ole riittävän selväpiirteinen sen kunnosta 
johtuen. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvällä askeleella takaa, mutta sen kunto heijastuu hieman liikkeisiin.   
JUN EH 
 
INFAMOUS CALORMENE DAWN   Kallo ei saa tulla karkeammaksi. Hyvät korvat. hyvä alalinja. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset ja jotka saisivat liittyä selkään pehmeämmin. Häntä voisi olla 
suorempi. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä, mutta menettää hieman linjojaan liikkuessa.   JUN EH 
 
KIITURIN NN-BLACK PEARL   Hieman suippo kuono-osa. Alaleukaa puuttuu. Menettää 
rotutyyppiään paljon. Hyvät lihakset. Suora etuosa. Löysät kyynärpäät. Riittävät takakulmaukset. Aika 
paljon karvattomia kohtia. Se on hyvin kevyt sekä ikäisekseen että tähän luokkaan.   JUN H 
 



OF STREAMLINE LOVELY LILAC   Hyvin miellyttävä koko. Super-narttumainen. Erittäin hyvä 
pää. Hienot korvat. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Normaalit kulmaukset. Tarvitsee vain luonnollisen 
kehityksensä ja hieman lisää voimaa. Liikkuu hyvin ikäisekseen.   JUN ERI4 
 
PIPSQUEAK OMENAKANELI   Vahva ja hyvin lihaksikas juniori. Hyvä pää ja korvat. Hyvä ylälinja. 
Alalinja saa tulla selväpiirteisemmäksi. Hieman pitkä lanneosa, mutta mitä enemmän se liikkuu, sen 
paremmaksi tulevat liikkeet.   JUN ERI 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   Hieman kookas. Hyvä pää. Hieman kevyet korvat. Kaula voisi olla 
hienompi ja kaulankiinnitys voimakkaampi. Suora etuosa. Hieman jyrkkä risti. Tänään ei etu- ja 
takaliikkeet ole tasapainossa. Tänään ohuessa turkissa.   JUN EH 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Erinomainen koko. Hyvin tasapainoinen. Narttumainen pää ja ilme. 
Erittäin hyvät korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät liikkeet. Arvokas 
nuori daami.   JUN ERI1 PN3 SERT 
 
WHIPTAILS PAINTED PEARL   Hyvin miellyttävä malli. Kallo ei saa tulla karkeammaksi. Erittäin 
hyvä alalinja. Aavistuksen jyrkkä kaulan kiinnitys. Erittäin hyvä takaosa. Etuosa tarvitsee luonnollisen 
kehityksensä. Liikkuu hyvin sivulta.   JUN ERI3 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Hyvin miellyttävä malli. Narttumainen pää ja ilme. Hienot 
korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Etukulmaukset voisivat olla paremmat, hyvät takana. Hyvä 
lihaskunto. Liikkuu hyvin takaa, hieman lyhyellä etuaskeleella.   JUN ERI2 
 
MIYESSA ADELINDA   Hyvin narttumainen pää ja ilme. Hyvä alalinja ja kaula. Jyrkkä risti tekee sen 
lyhyeksi ja hieman kasassa olevaksi liikkuessa. Antaa miellyttävän kuvan seistessä, mutta askeleet 
voisivat olla paremmat.   NUO EH3 
 
MY CAMELOT SUN CITY   Melko vahva narttu, voisi olla aavistuksen narttumaisempi 
olemukseltaan. Upea kaula. Syvä rintakehä. Riittävät kulmaukset, mutta lihakset saavat tulla 
voimakkaammiksi. Hieman tasainen selkä, mikä on riittävän pitkä. Liikkuu hyvin takaa. Pärjäisi 
paremmin jos se olisi hieman hoikempi.   NUO EH2 
 
PLAY A WHILE IITTALA   Miellyttävä malli. Hyvä pää ja ilme. Toivoisin paremmat etukulmaukset. 
Hyvä ylä- ja alalinja. Löysät kyynärpäät. Kinnerahdas. Hyvät sivuliikkeet.   NUO EH1 
 
PUHURIN ZAPHIRE   Kuono-osaa voisi olla enemmän. Ohuet korvat. Erittäin hyvät lihakset. Hyvä 
rinnansyvyys. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat etukulmaukset, hyvät takana. Liikkuu tasapainoisesti, 
hieman löysästi edestä. Selkä tasaantuu aika paljon liikkuessa.   NUO EH4 
 
BELLTOWN BLACKBALLET   Erittäin hyvä koko. Hieman puutteellinen alaleuka. Jalo ilme. Syvä 
rintakehä. Kaulassa ja ryhdissä voisi olla hieman enemmän eleganssia. Etuliikkeet olisivat voineet olla 
vakaammat ja se olisi voinut antaa itsestään enemmän liikkuessa.   AVO EH 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Hyvin miellyttävä malli. Narttumainen pää, jossa arvokas ilme. Ohuet, 
hienot korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvälihaksinen takaosa. Toivoisin vakaammat kyynärpäät. 
Liikkuu hyvin sivulta, säilyttää hyvin linjansa.   AVO ERI1 PN4 VASERT 



 
ELINA   Narttumainen pää. Hieman epävakaat korvat. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Hieman 
pitkät kynnet pilaavat tassut. Hieman liian lihava. Lihakset voisivat olla tiiviimmät. Ylälinja voisi olla 
selväpiirteisempi. Hyvä alalinja. Hieman keskittymätön liikkuessa.   AVO EH 
 
PIPSQUEAK LITTLE CHARMER   Miellyttävä malli. Kallo voisi olla hieman hienompi ja alaleukaa 
voisi olla enemmän. Riittävän selväpiirteinen ylälinja. Hyvä alalinja. Hyvin kehittynyt rintakehä ja 
lihaksisto. Liikkuu tasapainoisesti. Liioittelematon narttu.   AVO ERI4 
 
POJANRINTEEN LADY ELLEN   Hyvä pää. Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat. Voisi olla 
kauttaaltaan paremmin kulmautunut ja toivoisin vahvemmat lihakset. Hyvä alalinja. Tasaantuu hieman 
liikkuessa. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet voisivat olla vakaammat.   AVO EH 
 
SAGRAMOUR SAMNANG   Hyvin miellyttävä malli. Hieno pää. Hyvät silmät ja korvat. Erittäin 
hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät lihakset. Tarvitsee hieman apua esittäjältään, jotta antaisi parhaansa 
liikkuessa. Hyvät takaliikkeet.   AVO ERI2 
 
TIGER'S CHAOS ALLTIME PLAUDITE   Hieno koko. Hyvin narttumainen. Näyttää vielä melko 
nuorelta. Narttumainen pää ja korvat. Hieman jyrkkä kaulan kiinnitys. Hyvä selkälinja ja rinnansyvyys. 
Liikkuu tasapainoisesti, mutta voisi peittää hieman enemmän maata.   AVO ERI3 
 
GET ON TICKING TIMEBOMB   Melko kevyt kuono-osa. Suuret, mutta hyvin kannetut korvat. Syvä 
rintakehä. Pitkät linjat ja kookas. Lihakset voisivat olla tiiviimmät. Suora etuosa. Hieman ohut turkki. 
Liikkuu ahtaasti kintereistä, melko hyvin sivulta.   KÄY EH1 
 
GASELLE'S GREATEST HITS   Hyvin miellyttävä malli ja koko. Narttumainen olemukseltaan. 
Erittäin hyvä alalinja. Riittävät takakulmaukset. Hieman niukat etukulmaukset. Hyvä selkä. Liikkuu 
hyvällä draivilla, mutta etuliikkeet voisivat olla hieman paremmat etuosasta.   VAL ERI3 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Erinomainen koko. Hyvin miellyttävä malli. Narttumainen ilme. Hyvät 
linjat ja tasapainoisesti rakentunut. Liikkuu hyvin tasapainoisesti, säilyttää hyvin linjansa.   VAL ERI2 
PN2 
 
PIPSQUEAK HYVÄ BORE   Kallo voisi olla hieman jalompi. Hyvät korvat. Syvä rintakehä. 
Hyvälihaksiset reidet. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Vahva runko. Hieman jyrkkä kaulan 
kiinnitys. Voisi antaa itsestään enemmän liikkuessa.   VAL ERI4 
 
POJANRINTEEN ISABELLA   Vahva narttu. Kevyet korvat. Silmät voisivat olla myös tummemmat. 
Jyrkkä kaulan kiinnitys. Riittävät etu- ja takakulmaukset. Lyhyt risti. Liikkuu hyvin ahtaasti kintereistä 
ja hieman raajat rungon alla. Toivoisin myös vakaammat etuliikkeet.   VAL EH 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Suuri, hyvälihaksinen. Kallo voisi olla hieman jalompi. Syvä 
rintakehä. Hieman pitkä lanne, mutta hyvä selkälinja. Jyrkkä kaulan kiinnitys. Liikkuu tasapainoisesti.   
VAL ERI 
 
WHIPTAILS MILK' N HONEY   Hyvin miellyttävä. Kaunis pää, jalo ilme. Erinomainen ylä- ja 
alalinja. Erinomaisessa kunnossa ja täysin liioittelematon. Säilyttää hyvin linjansa ja liikkuu erittäin 



hyvin.   VAL ERI1 PN1 ROP 
 
PIPSQUEAK CHARMTROLL   Hyvin miellyttävä 12-v., loistavassa kunnossa. Pienet silmät. 
Erinomainen ylä- ja alalinja. Upea kaula. Liikkuu täysin harmoonisesti. Kaikki kunnia omistajalle 
hyvin hoidetusta vanhasta rouvasta.   VET ERI1 VSP-VET 
 
WHIPTAILS KENNEL   Hyvin hieno ryhmä. Kokoeroista huolimatta ne ovat kaikki samasta muotista 
ja niillä on hienot sukupuolileimat. Onnistunut jalostustyö.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECKERÖ KV  26.-27.9.2009 
Tuomari: Arne Foss, Norja (5+9) 
 
UROKSET 
 
INFAMOUS CORNELIUS   Erittäin hyvä tyyppi. Nuori uros, jolla potentiaalia. Urosmainen pää, joka 
on vielä kesken kehityksen. Sopiva silmien väri. Etuosan tarvitsee kehittyä. Suorat olkavarret. Hyvät 
raajat ja tassut. Aavistuksen kevyt runko. Lupaava ylälinja. Hyvät reidet ja takakulmaukset. Liikkuu 
positiivisesti. Hyvä turkki. Erittäin hyvin esitetty. Erinomainen luonne. Tarvitsee aikaa, mutta sillä on 
hienot raamit joihin kasvaa.   JUN EH1 
 
LAWTONS PUT ON YOUR WHITE SOMBRERO   Erittäin hyvä tyyppi. Suurempaa kokoa. Peittää 
paljon maata seistessä. Hyvämuotoinen kallo. Hyvät korvat. Oikea purenta. Vahva kaula. Hyvä luusto 
ja tassut. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu  hyvin riittävän voimakkaalla askeleella, 
vielä hieman löysästi edestä. Miellyttävä luonne. Hyvin esitetty.   NUO ERI1 PU3 
 
BURNT SIENNA CUTTING EDGE   Tasapainoinen hieno uros. Liioittelematon. Hyvät mittasuhteet. 
Hyvä pään muoto. Hyvät korvat. Hienot silmät. Oikea kaula. Hyvä rinnansyvyys. Hyvät raajat ja tassut. 
Hieman liian viettävä risti. Liikkuu hyvin miellyttävästi, hyvin vakaasti edestä. Miellyttävä luonne. 
Hyvin esitetty. Hyvä turkki.   AVO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP 
 
BURNT SIENNA MIDSUMMER LOVE   Erittäin hyvä tyyppi. Urosmainen. Hyvin miellyttävä 
seistessä. Peittää paljon maata. Hyvämuotoinen pää. Hyvä ilme. Vahva kaula. Hieno ylälinja. 
Tasapainoinen. Hyvät raajat ja tassut. Voisi liikkua hieman paremmalla askeleella sekä edestä että 
takaa. Hyvä turkki. Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.   AVO ERI2 PU4 
 
BURNT SIENNA MIDSUMMER HEADLINE   Hyvin rakentunut valio. Hyvin tasapainoinen. Peittää 
paljon maata seistessä. Aavistuksen liian pyöreät silmät. Hyvä kallo. Hyvä kuono-osa. Eturintaa voisi 
olla hieman enemmän. Sopiva luusto. Liikkuu erittäin hyvin edestä. Erinomaisessa kunnossa. Hyvin 
esitetty. Ystävällinen luonne.   VAL ERI1 PU2 VASERT VARACA 
 



NARTUT 
 
OF STREAMLINE LOVELY LILAC   Hyvä tyyppi. Elegantti narttu, mutta jolta puuttuu voimaa. 
Vielä hyvin kapea ja kehittymätön. Hyvä kallo, aavistuksen pyöreät silmät. ? korvat. Vielä 
puutteellinen etuosa. Lyhyt rintakehä. Hyvin jyrkkä risti. Riittävä luusto. Erittäin hyvä turkki. 
Erinomainen luonne. Vielä hieman pentumaiset liikkeet. Tarvitsee paljon aikaa.   JUN  H 
 
TWYBORN CALYPSO   Miellyttävä nuori narttu, jolla potentiaalia, mutta joka ei ole tänään parhaassa 
näyttelykunnossa. Narttumainen pää. Tummat, aavistuksen pyöreät silmät. Hienot korvat. Hyvä 
pigmentti. Hieno kaula. Hyvä luusto. Hyvät raajat ja tassut. Hieman kevyt runko. Lupaavat 
sivuliikkeet. Vielä hyvin kehittymättömät etuliikkeet. Erittäin hyvin esitetty. Mukava luonne. Narttu, 
joka tarvitsee hieman aikaa.   JUN EH1 
 
LAWTONS LAY ALL YOUR LOVE ON ME   Hyvin kehittynyt nuori narttu. Hyvämuotoinen, 
narttumainen pää. Hyvä ilme. Hyvät korvat. Riittävä alaleuka. Erinomainen rinnansyvyys. Hyvä 
ylälinja. Hienot tassut. Liikkuu hyvin sivulta, hieman leveästi takaa. Peittää paljon maata seistessä. 
Hyvin esitetty. Mukava luonne.   NUO ERI1 PN4 
 
NICKELBYS AT YOUR SIDE   Erittäin hyvä tyyppi. Miellyttävä kokonaisuus. Peittää paljon maata 
seistessä. Superfeminiininen. Hyvämuotoinen, hieno pää. Hienot silmät. Hyvä etuosa. Hieno 
rinnansyvyys. Normaali luusto. Hyvät tassut. Hieno ylälinja. Liikkuu hyvin positiivisesti. Hyvä turkki. 
Erinomainen luonne. Hyvin esitetty.   AVO ERI1 PN3 
 
OF STREAMLINE FUNKY MARQUISE   Hyvä tyyppi. Melko suuri narttu. Riittävä sukupuolileima. 
Hyvä pään muoto. Hienot korvat. Hyvä kaula. Ylälinja voisi olla parempi. Valitettavasti aivan liian 
viettävä risti. Kaunis turkki ja väri. Nostaa liikkuessa häntäänsä ja liikkuu lyhyin, tipsuttavin askelin, 
tästä johtuen palkintosija. Mukava luonne.   AVO H 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   Erittäin hyvä tyyppi. Hyvin narttumainen. Hyvä koko. 
Hyvämuotoinen pää, joka ei saa tulla leveämmäksi kallosta. Toivoisin enemmän eturintaa. Sopiva 
luusto. Hyvät raajat ja tassut. Hieman liian viettävä risti. Liikkuu hyvin. Hyvässä kunnossa. Hyvin 
esitetty. Mukava luonne.   AVO EH3 
 
SAGRAMOUR SHADOW DANCER   Miellyttävä, feminiininen narttu. Peittää paljon maata seistessä. 
Narttumainen, hyvämuotoinen pää. Hyvin hienot silmät. Hyvä kallo. Hyvä kaula. Normaali luusto. 
Eturintaa voisi olla hieman enemmän. Runsaat takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki. Mukava 
luonne. Hyvin esitetty. Hieman ahdas takaa.   AVO ERI2 
 
BURNT SIENNA MIDSUMMER BREEZE   Hyvin hieno, liioittelematon narttu. Peittää paljon maata 
seistessä. Voimakas ja elegantti. Hyvä pään muoto. Hieno kallo. Vahva kallo. Seisoo erittäin hyvin 
raajoillaan. Erinomainen kunto. Liikkuu erittäin oikeanlaisesti joka suunnasta. Hyvä turkki. Erittäin 
hyvin esitetty. Mukava luonne.   VAL ERI1 PN1 SERT FI MVA CACIB ROP 
 
HJORTRONBLOMMAS LUCKY-DAY   Hyvin rakentunut valio. Hyvin narttumainen. Miellyttävä 
kokonaisuus seistessä. Peittää paljon maata. Hienot korvat. Hyvämuotoinen pää. Hyvä kaula. Riittävät 
etukulmaukset. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin hienot sivuliikkeet, hieman huolimattomat edestä. Hienot 
tassut. Erittäin hyvin esitetty. Valpas luonne.   VAL ERI2 PN2 VASERT VARACA 



 
 
 
 
 
 
 
SEINÄJOKI KV  24.-25.10.2009 
Tuomari: Ingela Kyrklund, Ruotsi (26+18, pennut 0+2) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
NEBTUNUKSEN ELECTRIC ELITE   8 kk. Hyvä koko. Hyvin narttumainen. Kaunis ilme. 
Täydelliset korvat. Alaleuka voisi olla pidempi. Riittävä luusto. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. 
Hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen. Hyvä pituus. Oikea häntä. Hienot tassut. Liikkuu vielä melko 
epävakaasti erityisesti edestä. Hyvä askelpituus sivuliikkeissä.   PEK2 
 
SAGAFRIA SIENA   Erinomainen tyyppi. Erinomaiset, pitkät linjat. Hyvin narttumainen. Kaunis pää. 
Pitkä kaula. Hyvin kulmautuneet olkavarret. Riittävä rinnansyvyys. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Oikea häntä. Hienot tassut. Etuosan tarvitsee leventyä hieman. Liikkuu hyvin ikäisekseen. 
Hyvin esitetty.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   Erinomainen tyyppi. Riittävän urosmainen. OK korvat. Hyvä 
kuono-osa. Kaunis kaula. Lavat voisivat olla hieman pidemmät. Kaunis ylä- ja alalinja. Erinomainen 
risti. Riittävät takakulmaukset. Hieman löysät, hoitamattomat tassut. Liikkuu hyvällä askelpituudella 
sivulta, tarvitsee tiivistyä kyynärpäistä.   JUN EH3 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Erittäin hyvä tyyppi. Kaunis, urosmainen pää. Hienot, ohuet korvat. 
Riittävä kaula. Hieman jyrkät lavat. Ranteet voisivat olla joustavammat. Kaunis, pitkä rintakehä. 
Erinomainen ylälinja. Erittäin hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä häntä. Etuliikkeet voisivat olla 
paremmat, OK edestä ja takaa.   JUN EH 
 
C'MERE JÖRÖJUKKA   Erinomainen kokonaisuus ja tyyppi. Urosmainen pää. Hyväasentoiset korvat. 
Pitkä, kaunis, hyvin kiinnittynyt kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hienot tassut. Hyvä 
rinnansyvyys. Kaunis hännän kiinnitys. Vahvat sääret. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvin esitetty.   
JUN ERI1 
 
MIMI CHILL'S ICY ARCTIC PEARL   Erittäin hyvä tyyppi. Vahva junioriuros. Hyvä pää. Pitkä 
kaula. Aivan liian heikko etuosa. Ranteet pitäisi olla joustavammat. Vahva luusto. Hienot tassut. 
Erinomainen rintakehä. Ylälinja tasaantuu hieman liikkuessa. Etuliikkeet voisivat olla pidemmät.   JUN 
EH 
 
PIPSQUEAK PRINSSI ROHKEA   Erinomainen tyyppi. Hyvin urosmainen. Alaleuka voisi olla 
vahvempi. Pitkä, kaunis kaula. Riittävät etukulmaukset. Hyvä rinnansyvyys. Hieman pitkä lanne. 
Kaunis risti ja takaosa. Etuliikkeet eivät valitettavasti ole riittävän ulottuvat ja liikkuu huolimattomasti 



ranteista.   JUN EH4 
 
ROBERTA'S KONNANKOUKKU   Hyvä tyyppi. Voisi olla urosmaisempi ja kuono-osa vahvempi. 
Pienet, hienot korvat. Pitkä kaula. Suorat olkavarret. Lyhyt rintakehä. Hieman viettävä risti. Sääret 
voisivat olla vahvemmat. Etuaskeleet voisivat olla pidemmät. Etu- ja takaliikkeiden tulee vakaantua.   
JUN H 
 
ZARAQUE'S HEART OF GOLD   Erinomainen tyyppi. Kaunis pää. Alaleuka voisi olla parempi. 
Oikea purenta. Pitkä kaula. Lavat voisivat olla paremmat. Hyvin kehittynyt etuosa. Hyvä luusto. 
Rintakehä voisi olla hieman pidempi. Aavistuksen pitkä lanne. Erinomainen takaosa. Liikkuu hyvin 
joka suunnasta. Hyvin esitetty.   JUN ERI2 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen kokonaisuus ja tyyppi. Hyvin kaunis, pitkä, 
urosmainen pää. Riittävä kaula. Hieno niska. Hyvin kehittynyt etuosa. Kaunis ylä- ja alalinja. 
Erinomainen risti ja takaosa. Pitkä kaula. Liikkuu  hyvin edestä ja takaa, toivoisin hieman pidemmät 
etuliikkeet.   NUO ERI1 PU2 SERT VARACA 
 
SATANGIN AFTER THE SUNSET   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Kaunis, urosmainen pää. 
Ilme voisi olla levollisempi. Riittävä kaula. Hyvin kehittynyt, mutta hieman raskas etuosa, mikä vie 
eleganssia. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Vakaa edestä ja takaa, etuliikkeet 
voisivat olla hieman pidemmät.   NUO ERI2 
 
WOODBROOK'S PRIVATE DANCER   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Ihana pää ja ilme. 
Täydelliset leuat. Riittävä kaula. Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt etuosa. 
Erinomainen ylä- ja alalinja. Ei viihdy tänään kehässä, tarvitsee lisää kehäharjoitusta.   NUO EH3 
 
BISWHIP'S DANTE   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvä, urosmainen pää. Aivan liian suora 
etuosa, mikä valitettavasti vaikuttaa etuliikkeisiin. Hyvä rinnansyvyys. Hyvä ylälinja liikkuessa. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Aivan liian levottomat etuliikkeet sekä lyhyet askeleet. Hyvin esitetty.   AVO EH 
 
BISWHIP'S DUMAS   Hyvä tyyppi. Kaunis pää. Hyvä alaleuka. Hieman niukat linjat. Lyhyet, pystyt 
lavat. Hyvä rinnansyvyys. Voisi olla yhdensuuntaisempi takaa. Liikkuu aivan liian lyhyellä askeleella 
sivulta. Hyvin esitetty.   AVO H 
 
BONNYWAPIT AKICKINTHEPANTS   Hyvä tyyppi. Voisi olla urosmaisempi. Hieno kaula ja niska. 
Aivan liian suorat lavat mikä vaikuttaa etuliikkeisiin. Tarvitsee lisää rinnansyvyyttä ja vakaammat 
kyynärpäät. Tasainen ylälinja liikkuessa. Riittävät takakulmaukset. Aavistuksen pihtikinttuinen.   AVO 
H 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   Erinomainen tyyppi. Suuri, kaunis uros. Hyvä alaleuka. Pitkä kaula. 
Hieman suorat olkavarret. Pitkä, hyvin kehittynyt rintakehä. Kaunis risti ja takaosa. Liikkuu hyvin joka 
suunnasta. Hyvin esitetty.   AVO ERI1 PU3 VASERT 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Erinomainen tyyppi. Suuri uros. Upea. Kaunis pää. Pitkä kaula. 
Toivoisin pidemmät lapaluut. Aavistuksen viettävä risti. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu erittäin 
hyvin sivulta, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät. Erittäin hyvin esitetty.   AVO ERI2 
 



EMIL   Hyvä tyyppi. Sukupuolileimaa puuttuu. Riittävä kaula. Suorat olkavarret. Hyvä luusto ja tassut. 
Hyvä rinnansyvyys. Hieman viettävä risti. Hyvin kulmautunut takaosa.   AVO H 
 
LAURI   Hyvä tyyppi. Ihastuttavat silmät. Riittävän urosmainen. Kaunis kaula ja niska. Niukat etu- ja 
takakulmaukset, mikä tekee askeleista hyvin lyhyet ja sipsuttavat. Erinomainen kunto. Hieman viettävä 
risti.   AVO H 
 
PIKKULIISAN CAPRIO   Erittäin hyvä tyyppi. Upea, hieman korkearaajainen uros. Kaunis pää. Pitkä 
kaula, jyrkästi kiinnittynyt. Hyvin kehittynyt eturinta. Aivan liian suorat lavat ja olkavarret. Kaunis 
ylälinja. Pitkä takaosa, joka voisi olla vahvempi. Liikkuu hyvin joka suunnasta.   AVO EH 
 
RAZAMANAZ GINGERBREAD MAN   Suuri, vahva uros. Hyvin urosmainen. Etukulmaukset 
voisivat olla paremmat. Riittävä rinnansyvyys. Hieman pitkä, viettävä risti. Hyvät takakulmaukset. 
Kynnet voisivat olla lyhyemmät.   AVO EH3 
 
ZARAQUE'S FOREIGN DESIGN   Erinomainen tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Pitkä kaula. Riittävät 
etukulmaukset. Hyvät joustavat ranteet. Hieman pitkä lanne. Hyvin kulmautunut takaosa. Menettää 
valitettavasti ylälinjaansa liikkuessa. Voisi olla paremmassa kunnossa.   AVO EH4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Vastaa 
valiotitteliään kaikilta osin. Liikkuu erinomaisesti joka suunnasta.   VAL ERI1 PU1 CACIB ROP 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Upea uros. Kaunis pää ja ilme. Erittäin hyvä tyyppi. Epätyypilliset 
etuliikkeet. hieman tasainen ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvin esitetty.   VAL EH4 
 
NIGHTJAR   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Vahva uros. Kaunis ylälinja. Aavistuksen pitkä 
lanne. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Erittäin hyvin esitetty.   VAL ERI2 PU4 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Maskuliininen uros. Hieman kevyet korvat. Kaula voisi olla 
pidempi. Kaunis ylälinja. Hieman lyhyt rintakehä. Hyvin kehittynyt takaosa, mutta liikkeet voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat.   VAL EH 
 
SOFTOUCH A BIT O' BLUE   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Urosmainen pää. Pitkä kaula. 
Riittävät etukulmaukset. Erittäin hyvin kulmautunut takaa. Etuliikkeet voisivat olla pidemmät ja 
kyynärpäät vakaammat.   VAL ERI3 
 
WOODBROOK'S TULLAMORE DEW   11 v. uros, erinomaista tyyppiä. Kaunis pää ja ilme. Pitkä, 
hieno kaula ja niska. Riittävät etukulmaukset. Erinomaiset takakulmaukset. Erinomainen rintakehän 
pituus. Huolimattomat etuliikkeet. Erittäin hyvin esitetty.   VET ERI1 VSP-VET 
 
NARTUT 
 
C'MERE JALOKIVI   Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Narttumainen, kaunis ilme. Pitkä kaula. 
Etuasentoiset lavat. Pitkä rintakehä. Erinomainen risti. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin joka 
suunnasta. Hyvin esitetty.   JUN EH3 
 
REFINED MISS MOONLIGHT   Hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Hyvin narttumainen. Kaunis ilme. 



Alaleukaa voisi olla enemmän. Hyvä kaula. Suora etuosa mikä vaikuttaa sen liikkeisiin. Hieman 
liioiteltu ylälinja. Riittävät takakulmaukset.   JUN  H 
 
ROSEMARY   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hieman jäykät korvat. Riittävä kaula. Hieman 
suorat olkavarret. Hyvä rinnansyvyys. Hieno ylälinja. Hyvin kulmautunut takaosa.   JUN ERI2 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Hyvin narttumainen ja elegantti. 
Riittävät etukulmaukset. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin joka 
suunnasta.   JUN ERI1 PN4 VASERT 
 
ZARAQUE'S HIGH TEMPTATION   Hyvä tyyppi. Aivan liian elegantti. Tarvitsee enemmän massaa. 
Hyvin narttumainen. Pitkä, kaunis kaula. Hyvä rinnansyvyys ikäisekseen. Liikkuu OK.   JUN H 
 
NORTHWIND'S SNOW WHITE ON VOYAGE   Erittäin hyvä tyyppi. Melko suuri narttu. Kaunis 
narttu ja ilme. Hieman liioiteltu ylälinja. Sääret voisivat olla pidemmät. Erittäin hienot etuliikkeet. 
Hyvin esitetty.   NUO EH2 
 
PLAY A WHILE IITTALA   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvä koko. Hyvin narttumainen. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen ylä- ja alalinja. Liikkuu hyvin joka suunnasta.   NUO ERI1 
PN1 SERT CACIB VSP 
 
BISWHIP'S CHARA   Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Hyvin narttumainen. 6 v. Voisi olla paremmassa 
kunnossa. Rintakehä voisi olla pidempi.   AVO EH3 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis kokonaisuus. Haluaisin paremmin 
kulmautuneet lavat, jotta etuliikkeet olisivat paremmat. Kaunis ylälinja ja takaosa. Hyvä rintakehä. 
Erittäin hyvin esitetty.   AVO EH2 
 
PIKKUNOKAN LILY QUEEN   Erittäin hyvä tyyppi ja kokonaisuus. Narttumainen. Kaula voisi olla 
pidempi. Elegantti runko. Hyvä rinnansyvyys. Hieno risti. Liikkuu lyhyesti ja sipsuttavasti edestä.   
AVO EH4 
 
ZARAQUE'S GOT NO DOUBT   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvin narttumainen. 2 
premolaaria puuttuu. Pitkä kaula. Erinomainen ylä- ja alalinja. Liikkuu erinomaisesti sivulta, hieman 
leveästi edestä.   AVO ERI1 
 
CARRY ON JENNA DE ROSNAY   Erinomainen kokonaisuus ja tyyppi. Hyvä koko. Hyvin 
narttumainen. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Erinomainen rinnansyvyys. Kaunis ylälinja, jonka se pitää 
liikkuessa. Voisi esiintyä iloisemmin. Hyvin esitetty. Liikkuu  hyvin joka suunnasta.   KÄY ERI1 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Super-narttumainen. Pitkä kaula. 
Tasapainoiset etu- ja takakulmaukset. Varpaat hieman sisäänpäin. Liikkuu erittäin hyvin joka 
suunnasta. Voisi esiintyä innokkaammin. Muutoin hyvin esitetty.   VAL ERI4 
 
PIPSQUEAK HYVÄ BORE   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Melko suuri narttu,, mutta 
feminiininen. Olkavarret voisivat olla kulmautuneemmat ja kynnet lyhyemmät. Erinomainen ylä- ja 
alalinja. Ihana, vahva takaosa. Liikkuu hyvin joka suunnasta. Hyvin esitetty.   VAL ERI2 PN3 



 
POJANRINTEEN PANDORA   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Hyvin kaunis pää. Todella 
narttumainen. Ihanat ääriviivat. Hyvin pitkät askeleet liikkuessa. Ryhtiä voisi tosin olla enemmän 
liikkuessa. Erittäin hyvin esitetty.   VAL ERI1 PN2 VARACA 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Klassisen kaunis. Pitkä, kaunis kaula. 
Etukulmaukset voisivat olla paremmat, mikä tekisi sille pehmeämmät askeleet. Erinomainen ylä- ja 
alalinja. Täydellinen takaosa. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, mutta hieman löysästi kyynärpäistä.   VAL 
ERI3 
 
ZARAQUE'S FIRST AVENUE   Erinomainen tyyppi ja koko. Elegantti kokonaisuus, ihana ryhti. 
Kaunis ylä- ja alalinja. Hieman kulmikas risti mikä näkyy liikkeissä. Hyvät liikkeet joka suunnasta.   
VAL ERI 
 
PIPSQUEAK DREAM CATCHER   Erinomainen tyyppi ja kokonaisuus. Melko suuri, mutta hyvin 
kaunis. Erinomaisessa kunnossa. Hyvät liikkeet ikäisekseen. Erittäin hyvin esitetty.   VET ERI1 ROP-
VET 
 
C'MERE KENNEL   Hyvin korkealuokkainen ryhmä. Pitkät linjat. Hyvät sukupuolileimat. 
Kauttaaltaan hyvät liikkeet.   KAS1 KP 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAHTI  1.11.2009 
Tuomari: Tanya Ahlman-Stockmari (21+14, pennut 0+1) 
 
PENNUT - NARTUT 
 
BUTTERFLY FOR MANOUSH IZ VOLZHSKOY SERENADY   Hyvänkokoinen. Selvä 
sukupuolileima. Oikea ylälinja. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä 
runko ja raajaluusto. Riittävän leveä reisi. Hyvä karvapeite. Hyvät käpälät. Tarvitsee lisää 
itseluottamusta iän myötä. Etuliikkeiden tulee vakiintua iän myötä.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Hyvänkokoinen uros. Selvä sukupuolileima. Kaunisilmeinen 
pää. Hieman kevyet korvat. Tummat silmät. Hyvä vahva alaleuka. Hyvä kaulan pituus. Hieman 
etuasentoiset lavat. Ylälinjan tulee vakiintua iän myötä. Toivoisin hieman pidemmän rintakehän. Hyvä 
leveä reisi. Hyvät käpälät. Hyvä luonne. Lyhyt etuaskel. Oikein kannettu häntä liikkeessä. Riittävä 
askelpituus takana.   JUN EH1 
 
PIKKULIISAN LUMIRITARI   Kookas uros. Raskas kallo-osa. Hyvä alaleuka. Hieman etuasentoiset 



lavat. Toivoisin pidemmän rintakehän. Hyvä lihaksikas takaosa. Hyvät käpälät. Hyvä karvapeite. Ei 
saisi jykevöityä lisää iän myötä. Oikea alalinja. Voisi olla hieman itsevarmempi luonteeltaan. Lyhyt 
etuaskel. Toivoisin lisää ulottuvuutta takaliikkeisiin.   JUN H 
 
PIKKULIISAN LUMIRUHTINAS   Hieman ilmavan yleisvaikutelman antava, hyvänkokoinen uros. 
Vahva kallo-osa, kevyet korvat. Niukasti kulmautunut ja rakentunut edestä. Rintakehä saisi olla 
pidempi. Hyvä raajaluusto. Hyvät käpälät. Oikein kannettu häntä liikkeessä. Lyhyt etuaskel. Toivoisin 
hieman sulavamman ylälinjan. Etu- ja takaliikkeissä saisi olla enemmän ulottuvuutta.   JUN EH2 
 
PIPSQUEAK PIKKU SULKA   Vielä hyvin pentumaisen yleisvaikutelman antava uros, jolla kovin 
kevyet korvat. Hyvä kallo, kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Kapea ja niukasti kulmautunut edestä. 
Lyhyt rintakehä. Hyvä kaulan pituus. Ohut karvapeite. Kovin epävakaat etuliikkeet. Jyrkkä lantio, 
korkealle nouseva häntä liikkeessä. Askelpituus saisi olla parempi niin etu- kuin takaliikkeissä.   JUN T 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Hyvänkokoinen uros. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kaula, 
oikea ylälinja seistessä ja liikkeessä. Kaunislinjainen pää, hyvät korvat. Hyvä eturinta. Hyvin 
kulmautunut edestä. Pitkä rintakehä. Erinomaiset takaraajat. Hyvät käpälät. Hyvä karvapeite. Oikea 
alalinja. Hyvä luonne. Tasapainoiset liikkeet. Oikein kannettu häntä liikkeessä.   NUO ERI1 PU1 
SERT ROP 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   Hyvänkokoinen uros, selvä sukupuolileima. Hyvät korvat. Oikeat 
pään mittasuhteet. Hieman vaaleat silmät. Ylälinjan tulee vakiintua. Etuasentoiset lavat. Toivoisin 
korostuneemman eturinnan. Hyvä raajaluusto. Leveä reisi, riittävä polvikulma. Hyvät käpälät. Hyvä 
häntä liikkeessä. Hieman lyhyt etuaskel. Oikea alalinja.   NUO ERI4 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Hyvänkokoinen, kaunislinjainen uros. Erinomainen pää ja ilme. Hyvin 
kulmautunut ja rakentunut edestä. Hyvät korvat. Pitkä rintakehä. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut ja 
rakentunut etuosa. Hyvät käpälät. Oikea alalinja. Hyvä karvapeite. Hyvä häntä liikkeessä. Liikkuu 
oikealla ulottuvuudella. Hyvä lihaskunto.   NUO ERI2 PN2 VASERT 
 
SOPISCO BAGHEERA   Hyvänkokoinen uros. Erinomainen pää ja ilme. Hieman kevyet korvat. 
Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Toivoisin urokselle lisää kulmauksia niin eteen kuin taakse. Hyvä 
karvapeite ja käpälät. Hyvä luonne. Toivoisin lisää ulottuvuutta takaliikkeisiin. Hieman lyhyt ja korkea 
etuaskel.   NUO EH 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Hyvänkokoinen, hieman pelokkaasti esiintyvä nuori uros. Oikeat pään 
linjat. Hieman kevyet korvat. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä kaula. Hyvä raajaluusto. Hieman 
etuasentoiset lavat. Rintakehä saisi olla hieman pidempi ja syvempi. Riittävän leveä reisi, muuten 
tarpeeksi kulmautuneet takaraajat. Hyvät käpälät. Ylälinja saisi olla parempi liikkeessä. Toivoisin lisää 
ulottuvuutta liikkeisiin.   NUO EH 
 
SÖKÖVINTIN EB-FOX   Hyvänkokoinen nuori uros. Hieman kevyt kuono-osa silmien alta. Kovin 
vaaleat silmät. Hyvät korvat. Kapea ja kehittymätön edestä. Taipumusta kääntää hieman eturaajoja 
ulospäin. Hieman litteärunkoinen. Karva pehmeä. Kinnerahdas takaa seistessään. Käpälät voisivat olla 
kootummat, samoin rintakehä saisi olla pidempi. Jyrkkä lantio, turhan korkealle nouseva häntä 
liikkeessä. Epävakaat etuliikkeet.   NUO H 
 



WHIPTAILS PAINTED PARAGON   Kaunislinjainen vahva uros. Hieman karkea kallo-osa. 
Erinomaiset lavat. Kaunis kaula. Hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä. Pitkä rintakehä, hyvä 
alalinja. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvä karvapeite. Oikea rungon syvyys. Hyvät käpälät. 
Hieman turhan tasainen ylälinja liikkeessä. Riittävä ulottuvuus liikkeissä. Hyvä häntä.   NUO ERI3 
 
BEST-LOOKING BALTIMORE   Kookas, selvä sukupuolileima. Hyvä kallo-osa. Hieman heikko 
alaleuka. Erinomaiset korvat. Etuasentoiset lavat. Lyhyt rintakehä. Hyvä raajaluusto ja käpälät. Hieman 
ulkonevat kyynärvarret. Hyvä karvapeite. Riittävän leveä reisi. Ns. sirppikinner. Voisi olla hieman 
itsevarmempi luonteeltaan. Kovin lyhyt ja korkea eturaajojen liike. Liikkeiden tulisi olla huomattavasti 
tehokkaammat.   AVO H 
 
EAGLEEYE   Hyvänkokoinen uros, jolle toivoisin hieman pidemmän rungon ja sulavamman ylälinjan. 
Hieman kevyet kuono-osa. Riittävä kaulan pituus. Niukasti kulmautunut edestä. Rintakehä saisi olla 
pidempi ja syvempi. Hieman jyrkkä lantio. Kapea reisi. Niukat polvikulmaukset. Hyvä karvapeite. 
Runko saisi olla kauttaaltaan täyteläisempi. Hyvä luonne. Lyhyet, tehottomat liikkeet. Hieman liian 
korkealle nouseva häntä liikkeessä. Esitetään hyvin.   AVO H 
 
LIONHEART   Kookas, maskuliininen uros. Riittävä rungon pituus. Erinomaiset korvat. Alaleuka voisi 
olla voimakkaampi. Hyvä kaula, raajaluusto ja rungon syvyys. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvät 
käpälät. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvä karvapeite. Hyvä luonne. Lyhyt etuaskel. Oikein 
kannettu häntä liikkeessä.   AVO EH2 
 
MAXWIN FABIO   Lyhytrunkoinen, hyvänkokoinen uros. Hyvät korvat, vaaleat silmät. Kevyt ja 
heikko kuono-osa. Kovin niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Lyhyt rintakehä, jossa saisi olla 
enemmän syvyyttä. Hyvät käpälät. Kapea reisi. Heikot polvikulmaukset. Kovin pehmeä karvapeitteen 
laatu. Turhan voimakkaasti kuroutuva alalinja. Lyhyet tehottomat liikkeet. Rauhallinen käytös.   AVO 
T 
 
PIPSQUEAK NAPPISILMÄ   Kaunislinjainen, hyvänkokoinen uros. Erinomainen pää ja ilme. 
Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Pitkä rintakehä. Oikea alalinja. Hyvä karvapeite ja käpälät. 
Kaunis kaulan kaari. Tasapainoinen luonne. Tehokkaat vaivattomat liikkeet. Oikea ylälinja liikkeessä. 
Erinomainen pigmentti.   AVO ERI1 
 
TARUMETSÄN PELLE PELOTON   Kauttaaltaan hieman raskaan yleisvaikutelman antava uros. 
Turhan raskas kallo-osa. Erinomaiset korvat. Leveä eturinta. Pyöreä runko. Hyvät ranteet ja käpälät. 
Toivoisin huomattavasti paremman karvapeitteen mm. takaraajoihin. Rauhallinen käytös. Tasapainoiset 
liikkeet, joissa voisi olla enemmän ulottuvuutta. Erinomainen lihaskunto. Yleisvaikutelmaltaan tänään 
liina raskas.   AVO H 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Hyvänkokoinen uros. Oikeat rungon mittasuhteet. Kaunisilmeinen 
pää. Erinomaiset korvat. Hyvä eturinta. Pitkä rintakehä. Hyvä raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut. 
Hyvät käpälät ja ranteet. Hyvä karvapeite. Rauhallinen käytös. Oikea alalinja. Liikkuu hyvin.   VAL 
ERI2 PU4 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen koko. Oikeat rungon mittasuhteet. Kaunisilmeinen 
pää. Hyvät korvat. Hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä ja takaa. Kokoon sopiva runko ja 
raajaluusto. Hyvä karvapeite, käpälät ja ranteet. Oikea ylälinja. Vaivattomat liikkeet.   VAL ERI1 PU3 



 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Kookas, kaunislinjainen uros. Kuono-osa voisi olla hieman 
täyteläisempi silmien alta. Riittävä eturinta. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä raajaluusto. Hieman 
kapea rintakehä, jossa voisi olla hieman lisää syvyyttä. Hyvä karvapeite. Hyvät polvikulmaukset. Hyvät 
käpälät. Liikkuu riittävällä ulottuvuudella.   VAL ERI4 
 
WOODBROOK'S TULLAMORE DEW   11-vuotias, hyvänkokoinen uros, joka esitetään edelleen 
hyvässä massassa ja lihaskunnossa. Kaunisilmeinen pää. Erinomaiset pienet korvat. Vankka runko. 
Oikea alalinja. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman pehmeä karvapeite. Hyvä leveä reisi. 
Erinomainen luonne. Eturaajojen liike saisi viedä enemmän eteenpäin.   VET ERI1 VSP-VET 
 
NARTUT 
 
INFAMOUS CLIPSIE   Vielä kovin pentumaisen yleisvaikutelman antava narttu. Hyvä kallo-osa, 
hieman kevyt kuono-osa. Hyvät korvat. Kauttaaltaan vielä kapea ja kehittymätön runko. Lyhyt 
rintakehä, joka saisi olla myös syvempi. Etuasentoiset lavat. Jyrkkä lantio. Turhan voimakkaasti 
kuroutuva alalinja. Hyvät käpälät ja karvapeite. Rauhallinen käytös. Hieman kevyet korvat. Tarvitsee 
aikaa. Tänään turhan hoikassa kunnossa. Lyhyt etuaskel.   JUN T 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN HALTIJA   Tasapainoinen, hyvän kokoinen narttu. Erittäin kaunis pää ja 
ilme. Hyvät korvat. Hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä. Hyvä runko. Hyvä karvapeite. Ns. 
sirppikinner. Hyvät käpälät. Tarvitsee hieman lisää itseluottamusta. Hyvä vahva kaula. Liikkuu 
riittävällä ulottuvuudella. Hieman ulkonevat kyynärvarret liikkeessä.   JUN EH2 
 
PIKKULIISAN LUMIUNELMA   Feminiininen kokonaisuus. Kaunisilmeinen pää. Erinomaiset 
korvat. Hyvä eturinta. Tilava runko. Pitkä rintakehä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Hyvä karvapeite 
ja käpälät. Hieman jännittää ylälinjaansa liikkuessa. Riittävä ulottuvuus takaliikkeissä. Lyhyt etuaskel. 
Tarvitsee lisää itseluottamusta.   JUN EH3 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Feminiininen kokonaisuus. Hyvät korvat ja kallo-osa, mutta turhan 
kevyt kuono-osa. Kokoon sopiva raajaluusto. Lyhyt rintakehä. Hieman etuasentoiset lavat. Hieman 
turhan voimakkaasti kuroutuva alalinja. Hyvät ranteet ja käpälät. Hyvä karvapeite. Hyvä häntä. Hieman 
jyrkkä lantio. Rauhallinen käytös. Lyhyt etu- ja takaraajojen liike.   JUN EH4 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Feminiininen kokonaisuus. Kaunisilmeinen pää. Erinomaiset 
korvat. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hyvin kulmautunut ja rakentunut takaosa. 
Erinomaiset käpälät. Vahva, vakaa kinner. Hyvä karvapeite. Rauhallinen käytös. Liikkuu hyvin.   JUN 
ERI1 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Erinomainen koko. Oikeat rungon mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. 
Upea kaula. Erinomainen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. 
Hyvä leveä reisi. Erinomaiset käpälät. Hyvä karvapeite. Oikea alalinja. Riittävä ulottuvuus liikkeissä. 
Hieman varoo lattiaa.   NUO ERI1 PN3 SERT 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   Narttumainen kokonaisuus. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pää ja 
ilme. Hyvät korvat. Pitkä rintakehä, jossa oikea syvyys. Tasapainoisesti kulmautunut edestä. Hyvä 
alalinja ja takaraajat. Hyvät käpälät. Toivoisin hieman lisää ulottuvuutta liikkeisiin. Hyvä häntä.   NUO 



ERI2 PN4 VASERT 
 
C'MERE HATTARA   Tasapainoinen kokonaisuus. Kaunisilmeinen pää. Kaunis kaulan kaari. Hyvä 
eturinta. Pitkä rintakehä. Oikea alalinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karvapeite ja käpälät. 
Rauhallinen käytös. Toivoisin hieman lisää ulottuvuutta etuliikkeisiin. Hieman liian korkealle nouseva 
häntä liikkeessä.   AVO ERI1 
 
ENCAUTOM'S LOVELY VANILLA   Narttumainen kokonaisuus. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat. 
Hyvä kaulan kaari. Hieman etuasentoiset lavat. Hyvä runko ja raajaluusto. Riittävästi kulmautunut 
takaa. Rintakehä saisi olla pidempi. Toivoisin tasapainoisemman ylälinjan. Hyvät käpälät ja ranteet. 
Samoin karvapeite. Köyristää ylälinjaansa liikkeissä. Lyhyt etuaskel. Leveät etuliikkeet.   AVO EH3 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Pitkälinjainen, vankkarunkoinen narttu. Miellyttävä pää ja ilme. 
Toivoisin tummemmat silmät. Hyväksyttävä purenta. Riittävä eturinta. Riittävä raajaluusto. 
Etuasentoiset lavat. Tilava runko. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Oikea alalinja. Hyvät käpälät. 
Rauhallinen käytös. Lyhyt etuaskel, joka myöskin hieman korkea.   AVO EH2 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Kaunislinjainen, erinomainen koko ja rotutyyppi. Ihastuttava pää ja 
ilme. Hyvä eturinta. Kokoon sopiva runko ja raajaluusto. Hyvä lihaskunto ja karvapeite. Hyvät käpälät. 
Toivoisin lisää ulottuvuutta ja jäntevyyttä takaliikkeisiin. Yhdensuuntaiset etuliikkeet.   VAL ERI3 
 
SOFTOUCH PEPPAR PEPPAR   Kaunislinjainen upea narttu. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaulan 
kaari. Terve anatomia. Pitkä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Upea karvapeitteen laatu. Vahva 
kinner. Hyvät käpälät. Oikea alalinja. Liikkuu hyvin. Menettää hieman ylälinjaansa liikkeessä.   VAL 
ERI2 PN2 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Kaunislinjainen, hyvänkokoinen nartut. Erinomainen pää ja ilme. 
Hyvät korvat. Hyvä eturinta. Pitkä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä karvapeite. Oikea 
ylälinja. Hyvät käpälät. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin.   VAL ERI1 PN1 
VSP 
 
SOFTOUCH SINGING SPIRIT   Hyvänkokoinen, melkein 11-vuotias, kaunislinjainen narttu. 
Ihastuttava pää ja ilme. Kaunis kaulan kaari. Hieman kevyet korvat ja etuasentoiset lavat. Hyvä runko 
ja takaosa. Hyvät käpälät. Ikäisekseen hyvä karvapeite. Hyvä lihaskunto. Vaivattomat liikkeet.   VET 
ERI1 ROP-VET 
 
PIKKULIISAN KENNEL   Hyvät koot. Kaunisilmeiset päät. Oikeat rungon mittasuhteet. Kasvattajan 
tulee kiinnittää jatkossa huomiota etuosien kulmauksiin samoin kuin oikeisiin ylälinjoihin. Etuosien 
anatomiset puutteet heijastuvat selkeästi etuliikkeisiin. Hyvät käpälät ja karvapeitteet.   KAS2 
 
SOFTOUCH KENNEL   Kaunislinjaiset koirat. Erinomaiset päät ja ilmeet. Kauniit kaulan kaaret. 
Hyvin kulmautuneet ja rakentuneet etuosat. Pitkät rintakehät. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Oikeat 
ylälinjat. Tasapainoiset liikkeet. Erinomaiset koot. Tasapainoiset luonteet.   KAS1 KP 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
JYVÄSKYLÄ KV  21.-22.11.2098 
Tuomari: Philippe Gallardo, Espanja (36+41, pennut 3+1) 
 
PENNUT - UROKSET 
 
POJANRINTEEN HERKULES   7,5 kk. Oikea tyyppi, mutta jo suurempaa kokoa. Urosmainen pää. 
Toivoisin vähemmän otsapengertä ja ohuemmat korvat. Oikea kaula. Liian pystyt lavat. Oikea 
rintakehä ja eturinta. Hieman pitkä lanne. Erittäin hyvä takaosa. Oikea luonne. Toivoisin lisää pituutta 
sivu- ja takaliikkeisiin.   PEK3 
 
POJANRINTEEN HOMEROS   Oikea tyyppi. Suurempaa kokoa. Oikea pää ikäisekseen, jossa hyvät 
silmät. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Hyvä rintakehä ja eturinta. Oikea takaosa 
ja ylälinja. Melko terve ikäisekseen. Hyvät tyypilliset, matalat sivuliikkeet, joissa hyvä pituus.   PEK1 
KP ROP-PENTU 
 
ZELIG BOTTLE OF SMOKE   Oikea tyyppi. Urosmainen pää, jossa oikeat silmät. Toivoisin 
vähemmän otsapengertä ja ohuemmat korvat. Oikea kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. 
Oikea rintakehä, mutta toivoisin enemmän eturintaa. Oikea ylälinja ja takaosa. Oikeat liikkeet.   PEK2 
 
PENNUT - NARTUT 
 
LUMINUOLEN BITTE LITEN BRUD   Narttumainen pentu. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan ja 
pienet silmät. Oikeat korvat ja kaula. Suorat lavat. Tarvitsee lisää rintakehää. Hyvin kapea etuosa. 
Toivoisin terveemmät etuliikkeet ja lisää pituutta sivuliikkeisiin.   PEK1 
 
UROKSET 
 
AANISTON NO MATTER WHAT   Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Toivoisin hieman pidemmän pään 
ja täyteläisemmän kuono-osan. Oikea kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Oikea rintakehä 
ja eturinta. Oikea ylälinja ja takakulmaukset. Oikea luonne. Toivoisin lisää pituutta ja draivia 
liikkeisiin.   JUN ERI3 
 
BESTIES NÄÄS VILLE   Oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää, joka voisi olla pidempi. Oikea kaula. 
Suorat lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Toivoisin paremmat ranteet. 
Hieman kapea takaa liikkuessa. Oikea luonne, mutta toivoisin enemmän pituutta ja draivia liikkeisiin.   
JUN EH 
 
PIKKULIISAN LUMISOTURI   Oikea tyyppi. Oikea pää ikäisekseen. Hyvät korvat. Oikea kaula. 
Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. 
Hyvä kunto. Oikeat liikkeet, mutta kantaa päänsä liian korkealla.   JUN EH 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea pää. Toivoisin ohuemmat 



korvat. Oikea kaula. Oikeat lavat, mutta olkavarret voisivat olla paremmin kulmautuneet. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Hyvin terveet takaliikkeet, mutta kyynärpäät 
pentumaiset tullessaan kohti. Oikea luonne ja sivuliikkeet.   JUN ERI4 
 
PIKKULIISAN LUMIRUHTINAS   Oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää, jonka toivoisin 
pyöreämmäksi ja kuonon pidemmäksi. Oikeat korvat. Kaula voisi olla hieman pidempi ja lavat 
paremmin kulmautuneet. Hyvä rintakehä ja eturinta ja ylälinja. Oikeat takakulmaukset. Oikeat etu- ja 
takaliikkeet. Oikea luonne ja tasapainoiset sivuliikkeet.   JUN ERI 
 
PIPSQUEAK PRINSSI ROHKEA   Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea, urosmainen pää, joka saa 
vielä kuivua. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat kulmaukset lapoihin. Ranteet voisivat olla vahvemmat. 
Hyvä rintakehä ja eturinta. Oikea ylälinja ja takaosa. Melko terveet etu- ja takaliikkeet, hyvä ?, 
sivuliikkeissä.   JUN ERI2 
 
ZARAQUE'S HEART OF GOLD   Oikea tyyppi. Urosmainen, silti jalo pää. Toivoisin hieman 
enemmän alaleukaa. Oikeat korvat. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Hyvä rintakehä ja 
eturinta. Hyvä ylälinja ja takaosa. Hieman ahdas takaa, mutta oikea luonne ja tyypilliset tasapainoiset, 
matalat sivuliikkeet. Toivoisin pehmeämmän alalinjan.   JUN ERI1 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Koko 55 cm. Liian iso. Oikea, urosmainen pää, joka voisi olla 
pidempi ja korvat ohuemmat. Oikea kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Hyvä rintakehä ja 
eturinta. Hieman heikot ranteet. Oikea ylälinja ja takaosa. Hieman ahdas takaa ja pentumaiset 
kyynärpäät. Oikeat sivuliikkeet ja luonne.   NUO H 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Urosmainen pää, jonka 
toivoisin hieman jalommaksi ja pidemmäksi kauttaaltaan. Oikea kaula. Toivoisin hieman paremmin 
kulmautuneet lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. Hyvässä kunnossa. 
Oikeat etu- ja takaliikkeet, oikeat sivuliikkeet.   NUO ERI3 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Koko 55 cm. Oikeat mittasuhteet. Oikea pää, mutta toivoisin 
vähemmän otsapengertä ja hieman enemmän alaleukaa. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet 
lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja ja takaosa. Hyvä lihaskunto. Oikeat etu- ja takaliikkeet. 
Hyvä luonne. Draivia voisi olla hieman enemmän.   NUO ERI1 PU3 VASERT 
 
SATANGIN A LA ARMANI   Suuri uros. Oikea pää, urosmainen, mutta toivoisin sen kokonaisuutena 
pidemmäksi. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Oikea rintakehä, joka tarvitsee 
enemmän eturintaa. Oikea ylälinja. Toivoisin enemmän takakulmauksia. Toivoisin enemmän luonnetta. 
Tarvitsee lisää draivia.   NUO H 
 
WHIPTAILS PAINTED PARAGON   Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Oikea, urosmainen pää, jossa 
oikea ilme. Poskien tarvitsee vielä sulavoitua. Hyvä pää. Oikeat lavat, mutta olkavarret voisivat olla 
viistommat. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja ja takaosa. Oikeat etu-, taka- ja sivuliikkeet.   
NUO ERI2 
 
BESTIES LAKUPEKKA   Oikea koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, joka voisi olla jalompi ja 
pidempi kokonaisuutena. Liian avoimet korvat. Oikea kaula. Toivoisin paremmat kulmaukset lapoihin. 
Oikea rintakehä, mutta tarvitsee enemmän eturintaa. Löysä etutassut. Oikea takaosa. Luonnetta 



puuttuu. Hyvin löysä edestä. Köyry ylälinja.   AVO H 
 
BONNYWAPIT AKICKINTHEPANTS   Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Urosmainen pää, joka voisi olla 
jalompi, kuono täyteläisempi ja kokonaisuutena pidempi. Oikeat korvat ja kaula. Toivoisin paremmat 
kulmaukset lapoihin. Oikea rintakehä. Toivoisin hieman lisää eturintaa ja enemmän rintakehää. Oikea 
takaosa. Oikea ylälinja. Oikea luonne, mutta toivoisin pidemmät etu- ja takaliikkeet.   AVO EH 
 
C'MERE ICY BLACKBERRY   Oikeat mittasuhteet. Urosmainen, silti jalo pää, jossa hyvä ilme. 
Oikeat korvat. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Hyvä rintakehä ja eturinta. Oikea 
ylälinja ja takaosa. Oikeat etu- ja takaliikkeet. Oikea luonne. Hyvät, tasapainoiset, matalat sivuliikkeet.   
AVO ERI1 PU2 SERT FI MVA VARACA 
 
C'MERE ICY CLOUDBERRY   Koko 55 cm. Oikeat mittasuhteet. Hyvä, urosmainen, silti jalo pää. 
Hyvät silmät ja ilme ja korvat. Oikea kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Hyvä rintakehä ja 
eturinta. Oikea ylälinja ja hyvä takaosa. Etutassut kääntyvä hieman sisäänpäin. Oikeat sivuliikkeet. 
Tarvitsee lisää draivia.   AVO EH 
 
JAGODAS GROS BONNET   Oikea koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, jonka tulee kuivua, 
toivoisin hieman pidemmäksi. Oikea kaula. Lavat voisivat olla paremmin kulmautuneet. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Oikea takaosa. Oikea ylälinja. Hieman ahdas takaa. Tarvitsee lisää pituutta ja 
draivia liikkeisiin. Oikea luonne.   AVO EH 
 
NEBTUNUKSEN BEYOND BICEPS   Oikea koko ja mittasuhteet. Oikea pää. Toivoisin hieman 
täyteläisemmän kuono-osan. Hyvä kaula. Toivoisin hieman paremmin kulmautuneet lavat. Oikea 
rintakehä ja eturinta. Oikea takaosa, hyvässä kunnossa. Oikea ylälinja ja sivuliikkeet.   AVO ERI3 
 
NOBLE NELLY'S ONE RUMBA   Oikea koko ja mittasuhteet. Toivoisin hieman vahvemman pään ja 
täyteläisemmän kuono-osan. Oikea kaula. Erittäin hyvät korvat. Toivoisin hieman paremmin 
kulmautuneet lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Oikeat takakulmaukset. Oikea ylälinja. Hieman ahdas 
takaa ja hieman löysä edestä. Tarvitsee enemmän draivia liikkeisiin.   AVO EH 
 
PLAY A WHILE FAZER   Koko 55 cm. Urosmainen pää, oikea muoto mutta toivoisin hieman 
pidemmäksi. Oikea kaula ja lavat. Toivoisin hieman paremmin kulmautuneet olkavarret. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Oikeat takakulmaukset. Oikeat etu- ja takaliikkeet. Oikeat sivuliikkeet.   AVO EH 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Koko 55 cm. Oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää, jonka toivoisin 
pidemmäksi ja hienopiirteisemmäksi, ja silmät pienemmiksi. Hyvä kaula. Lavat voisivat olla paremmin 
kulmautuneet. Oikea rintakehä ja eturinta. Oikea ylälinja ja takaosa. Oikeat etu- ja takaliikkeet. 
Toivoisin hieman tasapainoisemmat sivuliikkeet ja enemmän draivia.   AVO EH 
 
RAZAMANAZ GINGERBREAD MAN   Koko 57 cm. Oikeat mittasuhteet. Hieman liian 
greyhoundmaiset ääriviivat. Urosmainen pää. Toivoisin pienemmät silmät. Oikea kaula ja lavat. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Hieman heikot ranteet. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset, hyvässä kunnossa. 
Oikeat etu- ja takaliikkeet. Tasapainoiset sivuliikkeet.   AVO EH 
 
SILENTKAZE DAYS OF PHOENIX   Oikea tyyppi. Hyvät mittasuhteet. Toivoisin urosmaisemman 
pään. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hieman liian 



köyry ylälinja. Toivoisin enemmän takakulmauksia. Hieman ahdas takaa. Tarvitsee enemmän 
luonnetta.   AVO EH 
 
TARUMETSÄN PETER PAN   Oikea koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, jonka toivoisin hieman 
pidemmäksi. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin ?? Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä rintakehä. Toivoisin 
enemmän takakulmauksia. Oikea ylälinja. Hieman ahdas takaa. Tarvitsee enemmän pituutta ja draivia 
liikkeisiin.   AVO EH 
 
TIGER'S CHAOS SUPA SNOOPA   Oikea koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, jonka toivoisin 
hieman pidemmäksi ja silmät pienemmiksi. Hyvät korvat. Oikea kaula. Toivoisin enemmän 
etukulmauksia. Oikea rintakehä ja eturinta. Toivoisin enemmän takakulmauksia. Oikea ylälinja. 
Hieman ahdas takaa, pentumaiset kyynärpäät. Oikeat sivuliikkeet, mutta toivoisin niihin lisää pituutta.   
AVO ERI4 
 
WHIPTAILS MOULIN ROUGE   Koko 53 cm. Oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää. Toivoisin 
jalomman kallon ja pää voisi olla kauttaaltaan pidempi. Oikeat korvat. Hyvä kaula. Toivoisin 
paremmin kulmautuneet lavat. Hyvä rintakehä. Oikea eturinta. Oikea ylälinja. Oikeat takakulmaukset. 
Oikeat etu- ja takaliikkeet. Oikeat, tasapainoiset sivuliikkeet.   AVO ERI2 
 
ZARAQUE'S FOREIGN DESIGN   Koko 55 cm. Oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää. Toivoisin 
pienemmät silmät. Oikea kaula. Suora etuosa ja heikot ranteet. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä 
ylälinja ja takaosa. Ahdas takaa. Oikea luonne ja tasapainoiset liikkeet.   AVO EH 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Koko 54 cm. Maskuliininen uros. Toivoisin jalomman pään ja 
pienemmät silmät. Oikea kaula. Oikeat lavat, rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Oikeat 
takakulmaukset. Hieman ahdas takaa. Oikeat sivuliikkeet.   VAL EH 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Koko 53 cm. Urosmainen, silti jalo pää. Oikea ilme. Oikea kaula. 
toivoisin paremmat etukulmaukset. Oikea ylälinja. Oikea rintakehä, toivoisin hieman lisää eturintaa. 
Oikea takaosa. Hieman ahdas takaa. Oikeat etu- ja sivuliikkeet.   VAL ERI3 
 
FORGETMENOT FLYING STAR   Oikea koko ja mittasuhteet. Urosmainen, silti jalo pää. Hyvä 
kaula. Oikeat lavat, mutta toivoisin viistommat olkavarret. Hyvä rintakehä. Oikea eturinta. Hieman 
heikot ranteet. Oikea ylälinja. Toivoisin hieman enemmän takakulmauksia. Hyvä kunto. Löysä edestä. 
Oikeat sivuliikkeet ja luonne.   VAL ERI2 
 
PIPSQUEAK KELJUKKOJOOTTI   Oikea koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, jonka toivoisin 
hieman pidemmäksi ja korvat ohuemmiksi. Oikea kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. 
Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Oikeat takakulmaukset. Hieman heikot ranteet. Oikea 
luonne. Terveet etu- ja takaliikkeet. Tasapainoiset sivuaskeleet ja matalat liikkeet.   VAL ERI1 PU1 
CACIB VSP 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Koko 55 cm. Oikeat mittasuhteet. Oikea, urosmainen pää, joka 
voisi olla kauttaaltaan pidempi ja silmät pienemmät. Oikea kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet 
lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Hieman ahdas takaa. Oikea luonne ja 
tasapainoiset liikkeet, joissa voisi olla enemmän pituutta ja draivia.   VAL ERI4 
 



SOFTOUCH A BIT O' BLUE   Oikea koko. Urosmainen pää, jonka toivoisin jalommaksi ja 
kauttaaltaan pidemmäksi ja silmät pienemmiksi. Oikea kaula. Oikeat lavat. Hyvä rintakehä ja eturinta. 
Oikeat takakulmaukset. Hieman ahdas takaa. Tasapainoiset sivuliikkeet, mutta toivoisin enemmän 
pituutta ja draivia.   VAL ERI 
 
TIGER'S CHAOS XTRALITE MATE   Oikea koko ja mittasuhteet. Urosmainen pää, joka voisi olla 
kauttaaltaan pidempi ja alaleukaa voisi olla enemmän. Oikea kaula. Hyvä rintakehä ja eturinta. 
Toivoisin tasapainoisemmat liikkeet ja joissa voisi olla enemmän pituutta ja draivia.   VAL ERI 
 
WHIPTAILS SALT'N PEPPER   Oikea koko. Hyvät mittasuhteet. Urosmainen, joka voisi olla jalompi 
ja hienopiirteisempi. Oikea kaula ja lavat. Hyvä rintakehä ja eturinta. Oikea ylälinja. Oikeat 
takakulmaukset. Hieman ahdas takaa. Oikeat sivuliikkeet, mutta toivoisin lisää tasapainoa ja enemmän 
draivia.   VAL ERI 
 
PEPERONE PARAHANDY   10 v., erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Oikea koko ja mittasuhteet. 
Hyvä, urosmainen pää, jossa oikea ilme. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Hyvät tassut. Melko terveet etu- ja 
takaliikkeet ikäisekseen. Oikeat tasapainoiset liikkeet, mutta toivoisin enemmän pituutta ja draivia.   
VET ERI1 PU4 VSP-VET 
 
NARTUT 
 
INFAMOUS CARLOMENE DAWN   Oikea koko ja mittasuhteet. Toivoisin narttumaisemman pään 
sekä jalomman ja pidemmän kallon. Oikea kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Tarvitsee 
lisää rintakehää ja eturintaa. Oikea ylälinja. Oikea takaosa. Hieman löysät kyynärpäät. Oikeat, 
tasapainoiset sivuliikkeet.   JUN EH 
 
JAGODAS INCANDESCENT   Oikea koko. Toivoisin kauttaaltaan lisää massaa. Hyvä, narttumainen 
pää, jossa hyvä ilme. Toivoisin vahvemman kaulan ja hyvin matalalle kiinnittynyt ?? Tarvitsee lisää 
rintakehää ja eturintaa. Oikea ylälinja ja takaosa. Hyvin löysät etuliikkeet. Liikkeet tarvitsevat lisää 
pituutta ja draivia.   JUN EH 
 
JAGODAS INCROYABLE   Oikea koko ja mittasuhteet. Oikea, narttumainen pää, jossa hyvä ilme, 
mutta toivoisin lisää alaleukaa. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset, enemmän 
rintakehää ja eturintaa. Oikea ylälinja. Tarvitsee lisää painoa. Hieman ahtaat takaliikkeet. Oikeat 
etuliikkeet. Sivuliikkeissä pitäisi olla enemmän pituutta ja draivia.   JUN EH 
 
NEBTUNUKSEN ELECTRIC ELITE   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää. Toivoisin 
pienemmät silmät ja hieman enemmän alaleukaa. Toivoisin pidemmän kaulan ja enemmän 
etukulmauksia. Rintakehän ja eturinnan tulee kehittyä. Oikea ylälinja. Hyvä kunto. Oikea takaosa. 
Oikeat etu- ja takaliikkeet. Tarvitsee enemmän luonnetta. Liikkeet tarvitsevat lisää pituutta ja draivia.   
JUN EH 
 
PIKKULIISAN LUMIKKI   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää. Oikea kaula. Toivoisin 
enemmän etukulmauksia. Tarvitsee lisää rintakehää ja eturintaa. Oikea ylälinja. Oikeat takakulmaukset. 
Tarvitsee kauttaaltaan lisää massaa. Oikeat etu- ja takaliikkeet. Toivoisin lisää pituutta etu- ja 
takaliikkeisiin.   JUN EH 



 
PIKKULIISAN LUMIUNTUVA   Hyvin miellyttävä tyyppi ja mittasuhteet. Erittäin hyvä koko. 
Narttumainen pää, jossa hyvä ilme, mutta tarvitsee lisää alaleukaa. Hyvä kaula. Oikeat lavat, rintakehä 
ja eturinta ikäisekseen. Hyvä ylälinja. Oikeat takakulmaukset, hieman ahdas edestä. Oikeat sivuliikkeet.   
JUN ERI2 
 
SAGAFRIA SIENA   Oikea koko ja mittasuhteet. Miellyttävä, narttumainen pää, jossa hyvä ilme. 
Toivoisin ohuemmat korvat. Oikea kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Tarvitsee 
kauttaaltaan lisää painoa ja massaa. Oikea ylälinja ja takaosa. Ahdas takaa ja löysät kyynärpäät. 
Tarvitsee tasapainoisemmat sivuliikkeet.   JUN EH 
 
SCHEIK'S EXTRA SPECIAL   Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää. Toivoisin pienemmät silmät ja 
hieman enemmän alaleukaa. Hyvät korvat, kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Oikea 
rintakehä ja eturinta ikäisekseen. Oikea ylälinja. Oikea takaosa. Melko terveet etu- ja takaliikkeet 
ikäisekseen. Oikeat sivuliikkeet.   JUN ERI1 VASERT 
 
SCHEIK'S EYE CATCHER   Koko 51 cm. Oikea tyyppi, mutta toivoisin lyhyemmän rungon. Oikea 
pää, silmät. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Oikea rintakehä ikäisekseen. Hyvä 
eturinta. Oikea ylälinja. Toivoisin hieman lisää takakulmauksia. Hieman ahdas takaa ja hieman löysä 
edestä. Toivoisin enemmän pituutta ja draivia liikkeisiin.   JUN EH4 
 
VI'WAUN UNIQUE   Koko 50 cm. Hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää. Toivoisin täyteläisemmän 
kuono-osan ja hieman lisää alaleukaa. Oikea kaula. Oikeat lavat. Rintakehän ja eturinnan tarvitsee 
kehittyä lisää. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Löysä edestä ja takaa. Tarvitsee lisää pituutta ja draivia 
liikkeisiin ja liikkeet voisivat olla matalammat.   JUN EH3 
 
GASELLE'S TITLEIST   Oikea koko. Miellyttävä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä, narttumainen pää, 
jossa oikea ilme. Oikea kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Oikea rintakehä ja eturinta. 
Hyvä ylälinja. Oikea takaosa, hyvässä kunnossa. Hieman löysät etuliikkeet. Toivoisin enemmän draivia 
ja pituutta liikkeisiin.   NUO ERI3 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Oikea koko. Toivoisin sen kauttaaltaan hieman lyhyemmäksi. Oikea 
pää, jonka tarvitsee vielä tulla hieman hienopiirteisemmäksi. Oikeat korvat ja kaula. Oikeat lavat. 
Toivoisin hieman enemmän rintakehää ja eturintaa. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Hieman ahdas takaa 
ja hieman löysä edestä. Tasapainoiset sivuliikkeet, mutta joihin toivoisin enemmän draivia ja pituutta.   
NUO ERI2 
 
HOW WILFUL HOT PANTS   Koko 50 cm. Toivoisin lyhyemmän rungon. Hyvä, narttumainen pää. 
Hyvät silmät. Oikea kaula. Toivoisin hieman lisää rintakehää. Hyvä eturinta. Oikea ylälinja. Hyvät 
takakulmaukset. Hieman ahdas takaa. Hieman löysät kyynärpäät. Oikeat, tasapainoiset sivuliikkeet.   
NUO ERI1 
 
NORTHWIND'S SNOW WHITE ON VOYAGE   Koko 52 cm. Hieman liian tanakka. Oikea, 
narttumainen pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Oikeat lavat. Hieman leveä etuosa. Hyvä rintakehä ja 
eturinta. Oikea ylälinja ja takaosa. Oikeat etu- ja takaliikkeet. Toivoisin lisää pituutta ja draivia 
liikkeisiin.   NUO EH 
 



PIKKUNOKAN BEDAZZLED   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää. Oikea ilme. Pystyt 
korvat. Oikea kaula. Tarvitsee paremmat etukulmaukset, enemmän rintakehää ja eturintaa. Oikea 
ylälinja ja takaosa. Toivoisin hieman lisää massaa kauttaaltaan. Hieman löysä edestä. Tarvitsee lisää 
pituutta ja draivia liikkeisiin.   NUO EH 
 
PIPSQUEAK OMENAVANILJA   Koko 51 cm. Oikeat mittasuhteet. Oikea, narttumainen pää. 
Toivoisin hieman lisää alaleukaa ja pienemmät silmät. Oikea kaula. Toivoisin paremmat lapojen 
kulmaukset. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. Hyvä kunto. Hieman ahdas takaa 
ja löysät kyynärpäät. Tarvitsee lisää pituutta ja draivia liikkeisiin.   NUO H 
 
PUHURIN ZAPHIRE   Oikea koko ja mittasuhteet. Toivoisin narttumaisemman pään ja jalomman ja 
pidemmän kallon. Hyvä kaula. Toivoisin enemmän etukulmauksia. Hyvä rintakehä, mutta toivoisin 
hieman lisää eturintaa. Hieman avoimet etutassut. Oikea ylälinja. Hyvä kunto. Oikeat takakulmaukset. 
Oikeat etu- ja takaliikkeet. Hyvin sidotut sivuliikkeet.   NUO EH 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   Miellyttävä tyyppi. Oikea koko. Narttumainen pää. Oikea kaula. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset ja syvemmän rintakehän. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset. 
Hieman ahdas takaa. Tasapainoiset sivuliikkeet, mutta toivoisin niihin enemmän pituutta ja draivia.   
NUO ERI4 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Koko 50 cm. Oikeat mittasuhteet. Narttumainen pää. Toivoisin 
pienemmät silmät. Oikeat korvat. Hyvä kaula. Toivoisin enemmän etukulmauksia. Oikea rintakehä ja 
eturinta. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Erittäin hyvä kunto. Hieman ahdas takaa. Tasapainoiset 
sivuliikkeet, mutta ne tarvitsevat lisää draivia ja pituutta.   NUO ERI 
 
WHIPTAILS PAINTED PEARL   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, joka voisi olla 
pidempi ja silmät pienemmät. Oikeat korvat ja kaula. Toivoisin enemmän etukulmauksia. Tarvitsee 
lisää rintakehää ja eturintaa. Oikea ylälinja. Oikea takaosa. Hieman ahdas takaa. Tarvitsee lisää pituutta 
ja draivia liikkeisiin.   NUO EH 
 
WHIPTAILS PAINTED POLENTA   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää. Toivoisin hieman 
lisää alaleukaa ja pienemmät silmät. Hyvät korvat, kaula. Toivoisin hieman enemmän etukulmauksia. 
Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. Hyvä kunto. Hieman ahdas takaa. Toivoisin 
lisää pituutta ja draivia liikkeisiin.   NUO EH 
 
BESTIES JUHANNUSRUUSU   Koko 50 cm. Toivoisin jalomman ja pidemmän pään kauttaaltaan. 
Voisi kantaa korvansa paremmin. Hyvä kaula. Oikeat lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. 
Oikea takaosa. Hyvä kunto. Ahtaat takaliikkeet. Tasapainoiset sivuliikkeet.   AVO EH 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Oikea koko ja tyyppi. Hyvin miellyttävä, narttumainen pää. Oikeat silmät, 
korvat ja kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Oikea rintakehä ja eturinta. Lanneosa voisi 
olla hieman lyhyempi. Hyvä ylälinja. Hyvä takaosa. Hyvä kunto. Hieman ahtaa takaliikkeet ja hieman 
löysät etuliikkeet. Hyvin tasapainoiset liikkeet, mutta toivoisin niihin enemmän pituutta ja draivia.   
AVO ERI2 
 
JAGODAS EPRIS TOGUE   Oikea koko. Miellyttävä tyyppi ja mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa 
oikeat silmät ja korvat. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Oikea rintakehä ja 



eturinta. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Hyvä kunto. Hieman ahtaat takaliikkeet ja hieman löysät 
etuliikkeet. Oikeat sivuliikkeet. Hyvä luonne.   AVO ERI1 PN2 SERT VARACA 
 
JAGODAS GRAIN D'OR   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää. Toivoisin täyteläisemmän 
kuono-osan ja hieman lisää alaleukaa. Hyvä kaula ja lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hieman heikot 
ranteet. Hyvä kunto Oikeat takakulmaukset. Hieman ahdas takaa. Tarvitsee enemmän luonnetta. 
Toivoisin enemmän draivia ja pituutta liikkeisiin.   AVO EH 
 
PIKKULIISAN CITRONELLA   Koko 50 cm. Oikeat mittasuhteet ja tyyppi. Narttumainen pää, jossa 
oikea ilme. Hyvät korvat. Oikea kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Hyvä rintakehä ja 
eturinta. Oikea ylälinja. Hyvä kunto. Oikea takaosa. Hieman ahdas takaa. Tasapainoiset sivuliikkeet.   
AVO ERI4 
 
PIPSQUEAK NELIAPILA   Koko 51 cm. Hyvät mittasuhteet. Toivoisin pidemmän ja täyteläisemmän 
kuono-osan ja pienemmät silmät. Oikeat korvat ja kaula. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Oikea ylälinja ja takaosa. Hyvä kunto. Hieman ahtaat takaliikkeet ja löysät 
etuliikkeet. Sivuliikkeisiin tarvitaan lisää pituutta etu- ja taka-askeliin.   AVO EH 
 
RINGMORE CHAPTER AND VERSE   Oikea koko ja mittasuhteet. Toivoisin narttumaisemman ja 
pidemmän pään. Oikeat korvat. Hyvä kaula. Toivoisin enemmän etukulmauksia. Oikea rintakehä. 
Tarvitsee hieman lisää eturintaa. Hyvä ylälinja, takaosa. Hyvä kunto ja luonne. Hieman ahtaat 
takaliikkeet. Oikeat sivuliikkeet, mutta niissä voisi olla enemmän pituutta ja draivia.   AVO ERI3 
 
TIGER'S CHAOS ALL EARS   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, mutta toivoisin sen 
kauttaaltaan pidemmäksi. Voisi kantaa korvansa paremmin. Oikea kaula ja lavat. Toivoisin hieman 
lisää rintakehää. Hyvä eturinta. Hieman heikot ranteet. Oikea ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Hyvin 
ahtaat takaliikkeet ja hyvin löysät kyynärpäät. Oikeat sivuliikkeet.   AVO ERI 
 
TIGER'S CAHOS ALLTIMEPLAUDITE   Oikea koko, mutta toivoisin kauttaaltaan lisää massaa. 
Narttumainen pää, jossa oikea ilme. Toivoisin hieman lisää alaleukaa. Hyvät korvat. Oikea kaula. 
Tarvitsee hieman lisää rintakehää ja eturintaa. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Hieman ahtaat 
takaliikkeet. Tarvitsee lisää pituutta ja draivia liikkeisiin.   AVO EH 
 
WHIPTAILS SWEET AS CANDY   Koko 49 cm. Oikeat mittasuhteet ja tyyppi. Hyvä, narttumainen 
pää, mutta toivoisin hieman lisää alaleukaa. Oikeat silmät ja korvat. Hyvä kaula. Toivoisin hieman lisää 
rintakehää ja eturintaa ja hieman lisää massaa. Oikea ylälinja ja takaosa. Hyvä kunto. Ahtaat 
takaliikkeet, löysät kyynärpäät. Toivoisin liikkeisiin enemmän tasapainoa ja lisää pituutta & draivia.   
AVO EH 
 
ZARAQUE'S GOT NO DOUBT   Koko 50 cm. Oikeat mittasuhteet. Narttumainen pää, mutta toivoisin 
enemmän alaleukaa. Oikeat korvat ja kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Hyvä rintakehä ja 
eturinta. Hyvä ylälinja. Oikea takaosa. Hieman liian leveä edestä. Oikea luonne. Oikeat sivuliikkeet.   
AVO ERI 
 
NYANSSIN ALLURING LADY   Oikea koko ja mittasuhteet. Narttumainen pää, jonka toivoisin 
pidemmäksi ja silmät pienemmiksi. Hyvät korvat. Toivoisin enemmän etukulmauksia. Tarvitsee 
enemmän rintakehää ja eturintaa. Oikea ylälinja. Oikea takaosa. Hieman löysä edestä. Tarvitsee lisää 



pituutta ja draivia liikkeisiin.   KÄY EH1 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Oikea koko. Hyvä tyyppi, mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa hyvä 
ilme ja oikeat korvat. Hyvä kaula. Oikeat lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Vasen tassu kääntyy 
sisäänpäin. Oikea ylälinja. Oikea takaosa. Hyvässä kunnossa. Kääntää vasenta tassua sisäänpäin 
liikkuessa. Oikeat sivuliikkeet ja luonne.   VAL ERI 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Oikea koko. Hyvä tyyppi, mutta toivoisin sen hieman lyhyemmäksi. 
Narttumainen pää. Oikeat silmät, korvat. Hyvä kaula. Toivoisin paremmin kulmautuneet lavat. Hyvä 
rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Oikeat takakulmaukset. Oikeat etu- ja takaliikkeet. Oikeat 
sivuliikkeet ja luonne.   VAL ERI 
 
SCHEIK'S DIXI DANCER   Koko 49 cm. Oikea tyyppi, mutta toivoisin sen lyhyemmäksi. 
Narttumainen pää. Oikea ilme ja korvat. Hyvä kaula. Toivoisin paremmat lapojen kulmaukset. Oikea 
ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Terveet etu- ja takaliikkeet. Hyvät, pitkät, matalat sivuliikkeet. Hyvä 
luonne.   VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
 
SOFTOUCH PEPPAR PEPPAR   Oikea koko. Miellyttävä tyyppi ja mittasuhteet. Narttumainen pää, 
toivoisin täyteläisemmän kuono-osan ja hieman lisää alaleukaa. Toivoisin paremmat lapojen 
kulmaukset. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Erittäin hyvä takaosa. Hyvä kunto. Hieman 
ahtaat takaliikkeet, hieman leveät etuliikkeet. Oikeat liikkeet, mutta toivoisin hieman lisää pituutta 
eteen ja taakse.   VAL ERI4 
 
SOFTOUCH PINQUANA   Oikea koko. Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Narttumainen pää. Toivoisin 
täyteläisemmän kuono-osan ja hieman lisää alaleukaa. Hyvät korvat. Toivoisin paremmat 
etukulmaukset. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja ja takaosa. Terveet etu- ja takaliikkeet. 
Oikeat, tasapainoiset sivuliikkeet.   VAL ERI2 PN3 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Oikea koko. Hyvä tyyppi. Toivoisin sen lyhyemmäksi rungoltaan. 
Narttumainen pää, joka voisi olla hieman pidempi ja alaleukaa voisi olla hieman enemmän. Oikeat 
korvat. Hyvä kaula ja lavat. Oikea rintakehä ja eturinta. Hyvä ylälinja. Miellyttävät takakulmaukset. 
Hyvä kunto. Hieman ahdas takaa. Oikeat sivuliikkeet.   VAL ERI3 
 
PEPERONE PARTYLINE   9,5 v. Erittäin hyvässä kunnossa. Hyvä koko ja mittasuhteet. Toivoisin 
hieman hienopiirteisemmän pään. Hyvä kaula ja lavat. Hyvä rintakehä ja eturinta. Oikea ylälinja ja 
takaosa. Hieman ahdas takaa ja löysä edestä. Toivoisin lisää pituutta ja draivia liikkeisiin.   VET ERI2 
 
PIPSQUEAK FORZA MAGICA   Oikea tyyppi. Toivoisin sen hieman lyhyemmäksi. Oikea, 
narttumainen pää, jossa hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Oikeat lavat. Hyvä rintakehä ja eturinta. 
Hyvä ylälinja. Hieman pitkä lanne. Hyvät takakulmaukset. Erittäin hyvässä kunnossa. Hieman ahtaat 
takaliikkeet. Oikeat, matalat sivuliikkeet.   VET ERI1 PN4 ROP-VET 
 
PIKKULIISAN KENNEL   Hyvä ryhmä, yhtenäiset tyypit, mutta toivoisin ne pienemmiksi ja ylälinjat 
voisivat olla paremmat.   KAS2 
 
SOFTOUCH KENNEL   Tyypiltään, kooltaan ja laadultaan yhtenäinen ryhmä. Hyvät liikkeet ja 
luonteet.   KAS1 KP 
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PENNUT - UROKSET 
 
MIMI CHILL'S BLACK SUPERSTAR   Hyvät ääriviivat. Urosmainen pää. toivoisin hieman lisää 
etukulmauksia. Tarvitsee kehittyä. Hyvin kulmautuneet takaraajat. Tasainen ylälinja, hieman jyrkkä 
lantio. Riittävät etuliikkeet, liikkuu ahtaasti takaa.   PEK3 
 
MIMI CHILL'S PANTHER'S DAYDREAM   Hyvin miellyttävä tyyppi. Hyvä koko ja muoto. 
Urosmainen pää. Hyvä korvien asento. Toivoisin hieman lisää etukulmauksia. Hyvin kulmautuneet 
takaraajat. Oikea ylälinja ja hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin.   PEK1 KP ROP-PENTU 
 
POJANRINTEEN HERKULES   Hyvä tyyppi. Hieman jalkava tällä hetkellä. Urosmainen pää. 
Korvien tulee asettua. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä, syvä rinta. Oikea ylälinja. Liikkeiden 
tulee asettua.   PEK4 
 
POJANRINTEEN HOMEROS   Tasapainoiset ääriviivat. Hyvänmuotoinen pää. Korvien tulee asettua. 
Hyvin rakentunut etuosa. Rintakehän tulee kehittyä enemmän. Takaraajojen tulee vahvistua.   PEK2 
KP 
 
SILENTKAZE EASY COME EASY GO   Miellyttävät ääriviivat. Päässä hieman narttumainen ilme 
tällä hetkellä. Korvien tulee asettua. Toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan ja täyttyneemmän 
eturinnan. Ylälinja kesken kehityksen. Hieman matalalle kiinnittynyt häntä. Hyvämuotoiset takaraajat.   
PEK- 
 
PENNUT - NARTUT 
 
MIMI CHILL'S BEAUTY IN BLACK   Hyvän tyyppinen pentu. Miellyttävät ääriviivat. Riittävät etu- 
ja takakulmaukset. Rintakehän tulee kehittyä. Toivoisin hieman täyttyneemmän eturinnan. Hyvä  
ylälinja ja hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin.   PEK2 
 
SILENTKAZE ENCHANTING NIGHT QUEEN   Lupaava pentu, jolla hyvät ääriviivat. Narttumainen 
pää. Korvien tulee asettua. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Rintakehän tulee vielä kehittyä. Hyvä 
ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin.   PEK3 
 
SILENTKAZE ENDLESSENTERTAINMENT   Narttumainen pentu, jolla miellyttävät ääriviivat. 
Hyvä pään muoto. Korvien tulee vielä asettua. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Rintakehä kesken 



kehityksen. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin.   PEK1 KP VSP-PENTU 
 
UROKSET 
 
KIITURIN NN-TALISMAN   Hyvät ääriviivat. Hieman liioiteltu ? Toivoisin enemmän eleganssia. 
Urosmainen pää. Toivoisin pehmeämmän ilmeen sekä hieman lisää takakulmauksia. Hyvin kehittynyt 
rintakehä ja hyvät kylkiluut. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta hieman ahdas 
takaa.   JUN EH2 
 
KIITURIN NN-VALENTINO   Hyvät ääriviivat. Toivoisin kauttaaltaan lisää massaa. Hieman kevyt 
pää, toivoisin hieman pidemmän kaulan. Riittävät kulmaukset. Rintakehän tulee kehittyä. Toivoisin 
täyteläisemmän eturinnan. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys.   JUN H 
 
SCHEIK'S EASY RIDER   Hyvä tyyppi. Urosmainen pää ja ilme. toivoisin hieman lisää 
etukulmauksia. Hyvät ranteet ja tassut. Syvä rintakehä, hyvälihaksinen selkä ja kylkiluut. Hyvä ylälinja 
ja hännän kiinnitys. Hyvämuotoiset takaraajat. Erinomaiset liikkeet.   JUN ERI1 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Hyvä tyyppi. Miellyttävä kokonaistasapaino. Urosmainen pää ja ilme. 
Hyvä korvien asento. Toivoisin vain hieman enemmän etukulmauksia ja hieman täyteläisemmän 
eturinnan. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvämuotoiset takaraajat. 
Liikkuu hyvin.   NUO ERI3 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Erinomainen tyyppi, tasapainoiset ääriviivat. Vahva, 
urosmainen pää ja ilme. Hyvä korvien asento. Hyvin rakentunut etuosa. Hyvät ranteet ja tassut. Hyvä 
ylälinja hyvä hännän kiinnitys. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvämuotoiset takaraajat. Erinomaiset 
liikkeet.   NUO ERI1 PU3 SERT 
 
KIITURIN REMY MARTIN   Hyvä koko. Urosmainen pää. Toivoisin enemmän etukulmauksia ja 
täyttyneemmän eturinnan. Rintakehän tulee kehittyä. Hyvin rakentunut, mutta hieman ylilihaksikas 
takaosa. Köyristää tänään ylälinjaansa. Ei liiku hyvin.   NUO EH4 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Erittäin hyvä tyyppi. Tasapainoiset ääriviivat. Urosmainen pää ja hyvä 
ilme. Vahva alaleuka. Miellyttävä etu- ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä. Vahva lanne. 
Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin rakentunut takaosa. Liikkuu erittäin hyvin.   NUO ERI2 
 
C'MERE ENSI-ILTA   Vahva uros. Hyvä tyyppi. Toivoisin hieman lisää jaloutta. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Raskaat lihakset lavoissa. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän 
kiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin.   AVO ERI2 
 
KIITURIN NN-NAPOLEON   Hyvä koko. Tasapainoinen pää. Toivoisin hieman lisää alaleukaa. 
Toivoisin enemmän etukulmauksia ja täytettä eturintaan. Rintakehän tulee kehittyä. Köyristää 
ylälinjaansa koska ei viihdy kehässä. Toivoisin vahvemman takaosan. Ei liiku hyvin koska on onneton.   
AVO EH 
 
RAZAMANAZ GHOSTBUSTER   Erinomainen tyyppi. Hyvä tasapaino. Urosmainen pää ja hyvä 
ilme, vahva alaleuka. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja hännän 
kiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin.   AVO ERI1 PU4 VASERT 



 
SILENTKAZE CANOPYOF HEAVEN   Hyvä tyyppi. Hyvin tasapainoiset ääriviivat, pää ja hyvä 
alaleuka. Lentävät korvat tänään. Toivoisin aavistuksen lisää etukulmauksia ja joustavammat ranteet. 
Hyvin rakentunut takaosa. Köyristää tänään ylälinjaansa. Liikkuu erittäin hyvin.   AVO EH3 
 
SILENTKAZE DREAM COME TRUE   Hyvä koko. Tasapainoinen pää. Hyvä alaleuka. Toivoisin 
hieman lisää etukulmauksia. Hyvin kehittynyt rintakehä. Köyristää tänään ylälinjaansa. Hyvin 
rakentunut takaosa. Liikkuu hyvin takaa, mutta hyvin leveästi edestä.   AVO EH4 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Vahva, mutta elegantti uros. Hyvä tyyppi. Kauttaaltaan hyvä 
tasapaino. Hyvä pää ja ilme. Hyvä alaleuka. Hyvin kulmautunut etuosa, hyvä eturinta. Oikeat ranteet ja 
hyvät tassut. Hyvin kehittynyt selkä ja kylkiluut. Erinomainen ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä 
takaosa. Liikkuu erittäin hyvin.   VAL ERI2 PU2 VARACA 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Hyvin rakentunut uros, vahvaa tyyppiä. Tasapainoiset ääriviivat. 
Urosmainen pää. Hyvä ilme ja vahva alaleuka. Hyvä korvien asento. Hyvät etu- ja takakulmaukset. 
Toivoisin hieman lisää luustoa etuosaan. Hyvin rakentunut rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Vahva takaosa. Liikkuu hyvin, mutta hieman ahtaasti takaa.   VAL ERI3 
 
NIGHTVISION ACTUAL ADMIRAL   Hyvä tyyppi. Hyvä kokonaistasapaino. Toivoisin paremmat 
etukulmaukset ja enemmän eturintaa. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Hyvin kulmautunut takaosa.   VAL ERI 
 
NIGHTVISION CATCH THE MIRACLE   Erinomainen tyyppi. Hyvät kokonaisääriviivat. Hyvä pään 
muoto. Hyvä korvien asento. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Oikeat ranteet ja tassut. Hyvin kehittynyt 
rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys.   VAL ERI4 
 
POJANRINTEEN NAVIGATOR   Erinomainen tyyppi ja tasapaino. Miellyttävä pää ja hyvä ilme. 
Vahva alaleuka. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvin täyttynyt eturinta. Hyvin kehittynyt rintakehä. 
Erinomainen ylälinja ja hännän kiinnitys. Liikkuu erittäin hyvin edestä, hieman ahtaasti takaa.   VAL 
ERI1 PU1 CACIB VSP 
 
NARTUT 
 
BELLTOWN EVEREVENBETTER   Hyvät ääriviivat. Hyvin tasapainoinen pää. Toivoisin 
kauttaaltaan hieman enemmän massaa ja hieman lisää etukulmauksia ja täyteläisemmän eturinnan. 
Rintakehän tulee vielä kehittyä. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Hieman liian pitkät kintereet.   
JUN EH2 
 
MIMI CHILL'S BOXING QUEEN   Hyvin tasapainoinen narttu. Narttumainen pää ja ilme. Toivoisin 
hieman lisää kulmauksia ja täytettä etuosaan. Rintakehä kehittyy hyvin. Hyvämuotoinen takaosa. 
Ylälinjan tulee asettua. Ei liiku hyvin tänään.   JUN EH4 
 
OF STREAMLINE LOVELY LILAC   Hyvät ääriviivat. Miellyttävät pään mittasuhteet. Toivoisin 
hieman enemmän kulmauksia ja täytettä etuosaan. Ylälinjan tulee asettua. Hyvät takakulmaukset. Ei 
viihdy tänään kehässä. Ei liiku hyvin.   JUN EH 
 



ROBERTA'S KARDEMUMMA   Tasapainoiset ääriviivat. Hyvä pään muoto. Korvien tulee asettua. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset ja enemmän eturintaa. Rintakehä kehittyy hyvin. Ylälinjan tulee 
asettua. Hyvämuotoinen takaosa.   JUN EH 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Laadukas pentu. Miellyttävät ääriviivat. Narttumainen pää ja ilme. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Rintakehä kehittyy hyvin. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Hyvämuotoinen takaosa. Liikkuu erittäin hyvin.   JUN ERI1 
 
VI'WAUN UNICA   Hyvä pentu. Miellyttävä kokonaismuoto. Narttumainen pää ja ilme, hyvä korvien 
asento. Vielä hieman kapea etuosa. Rintakehä kehittyy hyvin. Ylälinjan tulee asettua. Takaosa 
muotoutuu hyvin. Liikkuu aika hyvin.   JUN EH3 
 
KIITURIN NN-BLACK PEARL   Hyvät ääriviivat. Etuosan tarvitsee vahvistua. Toivoisin enemmän 
eturintaa. Hyvät ranteet ja tassut. Rintakehä kehittyy hyvin. Hyvät sivuliikkeet, mutta liikkuu ahtaasti 
edestä ja takaa.   JUN EH 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   Hyvin miellyttävä tyyppi. Narttumainen, suloinen ilme. Elegantti 
kaula. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hieman kapea etuosa. Toivoisin hieman lisää eturintaa. Hyvät 
ranteet ja tassut. Syvä ja hyvälihaksinen rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin rakentunut 
takaosa. Liikkuu hyvin.   NUO ERI2 PN4 VASERT 
 
KIITURIN NN-BEISLA   Hyvä koko. Tasapainoinen pää. Hyvät etukulmaukset. Hieman lisää 
eturintaa. Rintakehän tulee kehittyä vielä hieman. Hyvämuotoinen takaosa. Ylälinjan tulee asettua. 
Tyydyttävät etuliikkeet, mutta hyvin sidotut takaliikkeet.   NUO EH 
 
PUHURIN ZAPHIRE   Hyvä koko ja ääriviivat. Tasapainoinen pää, tarvitsee hieman lisää alaleukaa. 
Toivoisin hieman lisää etukulmauksia. Hyvät ranteet ja tassut. Toivoisin hieman lisää pituutta 
lanneosaan. Ylälinjan tulee asettua. Lantio voisi viettää vähemmän. Liikkuu melko hyvin.   NUO EH4 
 
VI'WAUN UUSA   Feminiininen narttu. Hyvät ääriviivat. Tasapainoinen pää. Elegantti kaula. Hyvät 
etukulmaukset. Hyvä eturinta. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvät 
takakulmaukset. Matalat kintereet. Liikkuu erittäin hyvin.   NUO ERI3 
 
WHIPTAILS PAINTED PARASOL   Hyvä laadukas narttu. Tasapainoiset ääriviivat. Hyvät pään 
mittasuhteet. Hyvä ilme. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvä eturinta. Syvä rintakehä ja hyvät 
kylkiluut. Vahva takaosa. Liikkuu hyvin.   NUO ERI1 PN2 SERT CACIB 
 
AQUARIA   Miellyttävä koko ja ääriviivat. Narttumainen pää ja ilme. Elegantti kaula. Toivoisin 
hieman enemmän etukulmauksia. Hyvin kehittynyt rintakehä. Oikea ylälinja. Hyvin rakentunut 
takaosa. Liikkuu erittäin hyvin, mutta hieman ahtaasti takaa.   AVO ERI3 
 
BEST-LOOKING NOT A EASY CASE   Hyvät ääriviivat. Hieman kevyt, toivoisin lisää massaa. 
Toivoisin enemmän etukulmauksia ja täyteläisemmän eturinnan. Hyvin kehittynyt rintakehä. Takaosan 
tulee vahvistua. Liikkuu hyvin edestä, mutta hyvin ahtaasti takaa.   AVO EH 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Hyvin miellyttävä tyyppi. Hyvä tasapaino. Narttumainen pää ja ilme. 
Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja ja  hännän kiinnitys. 



Hyvämuotoinen takaosa. Liikkuu melko hyvin.   AVO ERI4 
 
BONNYWAPIT CLARISSA   Hyvin tasapainoiset ääriviivat. Hyvät pään mittasuhteet. Toivoisin 
hieman lisää etukulmauksia. Hyvät ranteet ja tassut. Hyvämuotoinen takaosa. Oikea ylälinja ja hännän 
kiinnitys. Liikkuu hyvin edestä, hieman sidotusti takaa.   AVO ERI 
 
MISTYQ BALLADE   Suurempi narttu, jolla tasapainoiset ääriviivat. Toivoisin enemmän eleganssia. 
Tasapainoinen pää. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hieman yliraskaat lavat. Syvä ja hyvä rintakehä ja 
kylkiluut. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Liian raskas kauttaaltaan. Liikkuu melko hyvin.   AVO EH 
 
MISTYQ BLISS'N KISS   Hyvin tasapainoinen, suurempi narttu. Hyvät pään mittasuhteet. Toivoisin 
paremmin kulmautuneen etuosan. Hyvät ranteet ja tassut. Hyvä rinnan syvyys. Toivoisin vähemmän 
viettävän lantion. Hyvälihaksinen takaosa. Liikkuu hyvin.   AVO ERI2 
 
PIKKULIISAN CITRONELLA   Hyvät ääriviivat. Narttumainen pää ja ilme. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Hyvä ylälinja, jonka se kantaa hyvin. Liikkuu erittäin hyvin.   AVO ERI1 
 
SATANGIN LAPLANDIA   Hyvä tyyppi. Narttumainen pää ja ilme. Hyvä korvien asento. Hyvät etu- 
ja takakulmaukset. Hyvin rakentunut rintakehä. Toivoisin aavistuksen pidemmän lanneosan. 
Hyvämuotoinen takaosa. Liikkuu erittäin hyvin.   AVO ERI 
 
WHIPTAILS SWEET AS CANDY   Hyvä tyyppi ja ääriviivat ja pään mittasuhteet. Toivoisin 
aavistuksen lisää etukulmauksia. Hyvä lihaksinen rintakehä. Hieman kapea etuosa. Hyvämuotoinen 
takaosa. Ylälinjan tulee asettua liikkuessa. Ahdas edestä ja hyvin ahdas takaa.   AVO EH 
 
BONNYWAPIT ALOTTATTITUDE   Laatunarttu. Hieman pitkä ollakseen täydellisen tasapainoinen. 
Narttumainen pää ja ilme. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvin täyttynyt etuosa. Hyvä ylälinja ja 
hännän kiinnitys. Erinomaiset liikkeet.   VAL ERI3 
 
LEYENDA'S HAPPY DAYS   Laatunarttu. Hyvät ääriviivat. Hyvämuotoinen pää. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Hyvin täyttynyt eturinta. Oikeat ranteet ja tassut. Liikkuu hyvin, edestä voisi liikkua 
hieman paremmin.   VAL ERI2 PN3 
 
PIPSQUEAK GINGERNUT   Hyvälaatuinen narttu, mutta aivan liian lihava. Tasapainoinen pää. 
Toivoisin hieman lisää etukulmauksia. Hyvä eturinta. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja ja 
hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin.   VAL ERI 
 
TARALY BLACK PANTHER   Hyvä tyyppi. Tasapainoinen pää. Hyvä korvien asento. Hyvät etu- ja 
takakulmaukset. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvät etuliikkeet, 
hieman sidotut takaliikkeet.   VAL ERI4 
 
WHIPTAILS MILK'N HONEY   Elegantti, hyvän tyyppinen narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä 
korvien asento. Hyvät etu- ja takakulmaukset. Hyvät ranteet ja tassut. Oikea ylälinja ja hännän 
kiinnitys. Erinomaiset liikkeet.   VAL ERI1 PN1 ROP 
 
BESTIES GOLDIKA   Hyvät ääriviivat. Tasapainoinen pää, hieman kova ilme. Hyvät takakulmaukset. 
Hyvä rinnan syvyys. Toivoisin enemmän pituutta lanneosaan. Hieman alaskiinnittynyt häntä. Liikkuu 



hyvin.   VET EH3 
 
C'MERE BURDOCK   Hyvä tyyppi. Narttumainen pää ja pehmeä ilme. Hyvät etu- ja takakulmaukset. 
Toivoisin täyteläisemmän eturinnan. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Liikkuu erittäin hyvin ikäisekseen.   VET ERI1 ROP-VET 
 
PLAUDITE NIGHT LIFE   Narttumainen pää ja hyvä ilme. toivoisin enemmän etukulmauksia ja 
enemmän eturintaa. Ahtaat kyynärpäät. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hieman matalalle kiinnittynyt 
häntä. Liikkuu hyvin 10 vuotiaaksi.   VET EH2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELSINKI KV V-09 12.12.2009 
Tuomari: Jarmo Vuorinen  (31+31) 
 
UROKSET 
 
C'MERE JÖRÖJUKKA   Kaunislinjainen, lupaava juniori. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaula. 
Riittävästi kulmautunut etuosa. Lupaava eturinta ja runko. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet 
takaraajat. Liikkuu ja esitetään kauniisti.   JUN ERI1 JV-09 
 
INFAMOUS CASPIAN-X   Oikeat rungon mittasuhteet. Pää voisi olla hieman tyylikkäämpi. Oikein 
kannetut korvat. Kaunis kaula. Oikein kulmautunut etuosa. Erinomainen eturinta ja runko. Hieman 
ylikulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikunnassa tulisi olla huomattavasti 
enemmän ulottuvuutta.   JUN EH 
 
OSCARBERG SUPERMARIO   Kaunislinjainen juniori, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää ja 
ilme. Tyylikäs kaula. Etukulmia tulisi olla enemmän. Erinomainen runko ja ylälinja. Oikein 
kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikunnassa hyvä askelpituus, mutta korkea 
etuaskel.   JUN ERI3 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Oikein 
kannetut korvat. Hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä runko ja ylälinja. Jyrkkä lantio. 
Oikein kulmautuneet takaraajat. Kääntää kyynärpäätään ulospäin liikkuessaan. Sivuliikunnassa tulisi 
olla enemmän ulottuvuutta.   JUN EH 
 
QUANTUMLEAP   Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Kaula saisi olla 
tyylikkäämpi. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen runko ja kaunis ylälinja. Liikkuessaan 
hieman sirppikinner. Muuten erinomaiset liikkeet.   JUN ERI3 
 
RIVARCO ULTRARAPID   Ryhdikäs juniori, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 



Tyylikäs kaula. Suora olkavarsi ja ranteet. Erinomainen runko ja ylälinja. Oikein kulmautuneet 
takaraajat. Liikkuu vielä hieman huolimattomasti edestä. Erinomaiset sivuliikkeet ja kauniisti esitetty.   
JUN ERI2 
 
TWILIGHT   Oikeat rungon mittasuhteet. Hieman raskas kallo-osa, alaleuka voisi olla voimakkaampi. 
Hyvä kaula. Oikein kulmautunut etuosa. Hyvä runko ja ylälinja. Polvikulmia voisi olla hiukan 
enemmän. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikunnassa tulisi olla enemmän ulottuvuutta. Kauniisti 
esitetty.   JUN EH 
 
VELVETEEN   Oikeat rungon mittasuhteet. Ilmeikäs pää. Oikein kannetut korvat. Kaunis kaula. 
Toivoisin lisää kulmauksia eteen ja taakse. Hyvä runko ja ylälinja. Liikkuu hieman leveästi edestä. 
Sivuliikunnassa tulisi olla enemmän ulottuvuutta.   JUN EH 
 
ZERO   Oikeat rungon mittasuhteet. Lyhyt kuono-osa. Hyvä kaula, oikein kannetut korvat. Suorahko 
olkavarsi. Erinomainen runko ja ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. Oikein kulmautuneet takaraajat. 
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikunnassa tulisi olla enemmän ulottuvuutta ja potkua.   JUN EH 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Tyylikäs uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Oikein kannetut korvat. Kaunis kaula. Toivoisin lisää etukulmauksia. Eturinnan tulee vielä kehittyä. 
Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuessaan kääntää kyynärpäätään ulospäin. Hyvät 
sivuliikkeet.   NUO EH 
 
CALYPSO INVINCIBLE DOMINIJA   Oikeat rungon mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla hieman 
pidempi. Oikein kannetut korvat. Hyvä kaula. Etukulmauksia voisi olla enemmän. Hyvä runko ja 
ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikunnassa tulisi olla 
enemmän ulottuvuutta.   NUO EH 
 
EMERITUS EXPERIENCE DOMINIJA   Oikeat rungon mittasuhteet. Hyväilmeinen pää. Oikein 
kannetut korvat. Kaunis kaula. Hieman pysty lapa. Erinomainen runko ja ylälinja. Eturinnan tulisi vielä 
kehittyä. Hieman jyrkkä lantio. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuessaan kääntää kyynärpäätään 
ulospäin. Toivoisin sivuliikuntaan lisää ulottuvuutta. Hyvin esitetty.   NUO EH 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Ryhdikäs uros, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. 
Oikein kannetut korvat. Tyylikäs kaula. Hieman suora olkavarsi. Erinomainen runko ja ylälinja. Oikein 
kulmautuneet takaraajat. Liikkuu ja esitetään kauniisti.   NUO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP V-09 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Oikein kannetut 
korvat. Kaunis kaula. Pysty lapa ja suora olkavarsi. Ranteet saisivat olla joustavammat. Hyvä runko ja 
ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu kauniisti.   NUO ERI 
 
PIPSQUEAK ONNENLANTTI   Linjakas uros. Oikeat mittasuhteet. Kuono-osa saisi olla pidempi. 
Oikein kannetut korvat. Hieman suora olkavarsi. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. 
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikuntaan toivon lisää ulottuvuutta. Kauniisti esitetty.   NUO ERI 
 
SATANGIN AFTER THE SUNSET   Vahvarakenteinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. 
Erinomainen pää ja ilme. Oikein kannetut korvat. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kaunis ylälinja. 
Liikkuessaan kääntää kyynärpäätään ulos. Erinomaiset sivuliikkeet.   NUO ERI 



 
SOBERS IVORY   Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen, pitkä pää. Tyylikäs kaula. Toivoisin 
enemmän etukulmauksia. Erinomainen runko ja ylälinja. Ylikulmautuneet takaraajat. Liikkuessaan 
voimakkaasti sirppikintereinen. Hienosti esitetty.   NUO EH 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Tasapainoisesti kulmautunut uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis 
pää ja ilme. Tyylikäs kaula. Erinomainen runko ja ylälinja seistessä. Liikkuu  hyvin edestä ja takaa. 
Hieman heikkoutta kintereissä, muuten hyvät sivuliikkeet. Kauniisti esitetty.   NUO ERI2 
 
SOPISCO BAGHEERA   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen pitkä pää. Tyylikäs kaula. 
Suora olkavarsi. Erinomainen runko ja ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuessaan kääntää 
kyynärpäätään ulospäin. Kauniit sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   NUO ERI3 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Ilmeikäs pää. Oikein kannetut 
korvat. Tyylikäs kaula. Suora olkavarsi. Eturinnan tulee vielä kehittyä. Seistessä hyvä ylälinja. Liikkuu 
kauniisti mutta suoristaa ylälinjansa. Hyvin esitetty.   NUO ERI4 
 
GASELLE'S GET ON   Oikeat rungon mittasuhteet. Voimakas otsapenger, joka pilaa koiran ilmettä. 
Oikein kannetut korvat. Kaunis kaula. Riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin 
edestä ja takaa, valitettavasti kovin lyhyellä askeleella sivusta.   AVO H 
 
MIYESSA ASLANTHELION   Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Oikein kannetut 
korvat. Kaunis kaula. Hieman suora olkavarsi. Kaunis ylälinja. Liikkuu ahtaasti takaa. Sivuliikunnassa 
tulisi olla enemmän ulottuvuutta. Iloinen häntä.   AVO EH2 
 
PIPSQUEAK NAPPISILMÄ   Oikeat mittasuhteet. Hieman voimakas kallo-osa. Oikein kannetut 
korvat. Kaunis kaula. Hieman suora olkavarsi. Hyvä runko ja ylälinja. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. 
Sivuliikunnassa tulisi olla enemmän ulottuvuutta ja potkua. Kauniisti esitetty.   AVO EH3 
 
PLAY A WHILE FAZER   Ryhdikäs uros. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Oikein 
kannetut korvat. Tyylikäs kaula. Seistessä hyvä ylälinja. Liikkuu kevyellä askeleella, mutta suoristaa 
välillä. Hyvin esitetty.   AVO ERI1 PU3 VASERT 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Tasapainoisesti kulmautunut uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. 
Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaula. Erinomainen runko ja kaunis ylälinja. Liikkuu hieman 
huolimattomasti edestä. Kauniit sivuliikkeet ja kauniisti esitetty.   VAL ERI3 
 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Erinomainen koko ja mittasuhteet. Ilmeikäs pää. Kaunis kaula. 
Riittävästi kulmautunut etuosa. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu ja esitetään 
kauniisti.   VAL ERI2 PU4 
 
NIGHTJAR   Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaula. Tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat. Erinomainen runko ja ylälinja. Liikkuu hyvin edestä ja takaa, mutta saisi liikkua 
pitemmällä ja kevyemmällä askeleella.   VAL ERI 
 
NIGHTVISION CATCH THE MIRACLE   Kaunis, pitkälinjainen uros. Erinomainen pää ja ilme. 
Tyylikäs kaula. Suorahko olkavarsi. Erinomainen runko ja kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet 



takaraajat. Erinomaiset kevyet liikkeet. Kauniisti esitetty.   VAL ERI1 PU2 VARACA 
 
PIPSQUEAK KELJUKKOJOOTTI   Erinomainen koko ja mittasuhteet. Ilmeikäs pää. Oikein kannetut 
korvat. Hieman suora olkavarsi. Kaunis ylälinja. Melko voimakkaasti kulmautuneet takaraajat. Liikkuu 
kauniisti. Iloinen häntä. Hyvin esitetty.   VAL ERI4 
 
SOBERS GREGORY   Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Tyylikäs kaula. Hieman 
suora olkavarsi. Erinomainen runko. Ranteet voisivat olla joustavammat. Riittävästi kulmautuneet 
takaraajat. Liikkuu hieman leveästi sekä edestä että takaa. Erinomaiset sivuliikkeet. Kauniisti esitetty.   
VAL ERI 
 
SOFTOUCH MOHAWK RIVER   Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomainen, pitkä pää. Erinomainen 
kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen runko ja kaunis ylälinja. Liikkuu hieman 
huolimattomasti edestä. Sivuliikunnassa voisi olla hieman lisää ulottuvuutta. Kauniisti esitetty.   VAL 
ERI 
 
NARTUT 
 
BORN TO CHARM MARISOL   Pitkälinjainen juniori. Erinomainen, pitkä pää. Oikein kannetut 
korvat. Tyylikäs kaula. Toivoisin hieman lisää kulmauksia sekä eteen että taakse. Kaunis ylälinja. 
Liikkuu vielä hieman huolimattomasti edestä. Erinomaiset sivuliikkeet.   JUN ERI1 JV-09 
 
C'MERE JALOKIVI   Kaunislinjainen narttu, jolla ilmeikäs pää. Oikein kannetut korvat. Tyylikäs 
kaula. Etukulmauksia saisi olla enemmän. Hieman heikkoutta ranteissa. Kaunis ylälinja. Liikkuu vielä 
hieman huolimattomasti edestä. Tyylikkäät sivuliikkeet. Kauniisti esitetty.   JUN ERI4 
 
C'MERE JÄÄKRISTALLI   Oikeat rungon mittasuhteet. Kaunis pää, voisi kantaa korvansa hiukan 
paremmin. Tyylikäs kaula. Etukulmauksia voisi olla enemmän. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet 
takaraajat. Liikkuu vielä hieman huolimattomasti edestä. Hyvät sivuliikkeet. Korkea hännänkanto 
häiritsee yleiskuvaa. Hyvin esitetty.   JUN EH 
 
C'MERE JÄÄTELÖTÖTTERÖ   Kaunislinjainen narttu. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. 
Tyylikäs kaula. Eturinnan tulee vielä kehittyä. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu 
vielä kovin huolimattomasti edestä. Kauniit sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   JUN ERI 
 
INFAMOUS CALORMENE DAWN   Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Kuono-osa voisi olla 
hieman pidempi. Kaunis kaula. Etukulmauksia voisi olla enemmän. Seistessä kaunis ylälinja. Oikein 
kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikuntaan toivoisin hieman sulavampaa 
liikuntaa.   JUN EH 
 
JAGODAS INEXPLIQUE   Pitkälinjainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. 
Tyylikäs kaula. Etukulmia tulisi olla enemmän. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. 
Eturinnan tulee vielä täyttyä. Liikkuu huolimattomasti edestä. Hyvät sivuliikkeet.   JUN ERI3 
 
MIMI CHILL'S BOXING QUEEN   Kaunislinjainen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Tyylikäs kaula. 
Etukulmia saisi olla enemmän. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin edestä 
ja takaa. Sivuliikuntaan toivoisin hieman lisää ulottuvuutta.   JUN ERI2 



 
NEBTUNUKSEN ELECTRIC ELITE   Hieman lyhytrunkoinen narttu. Erinomainen koko. Kaunis pää 
ja ilme. Erinomainen kaula. Toivoisin lisää kulmauksia sekä eteen että taakse. Erinomainen ylälinja. 
Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Sivuliikunnassa tulisi olla enemmän ulottuvuutta.   JUN EH 
 
NEBTUNUKSEN ETERNAL ELIXIR   Erinomainen koko ja mittasuhteet. Ilmeikäs pää. Oikein 
kannetut korvat. Hyvä kaula. Toivoisin lisää etukulmauksia. Oikein kulmautuneet takaraajat. 
Liikkuessaan löysät ranteet. Sivuliikuntaan toivoisin lisää ulottuvuutta.   JUN EH 
 
SAGAFRIA NUBIA   Kaunislinjainen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaula. Etukulmauksia 
voisi olla enemmän. Hyvä runko ikäisekseen. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu vielä hieman 
huolimattomasti edestä. Hyvät sivuliikkeet.   JUN ERI 
 
SAGAFRIA SIENA   Pitkälinjainen narttu, jolla erinomainen pää ja ilme. Tyylikäs kaula. 
Etukulmauksia voisi olla enemmän. Eturinnan tulee vielä kehittyä. Erinomainen runko ja ylälinja. 
Liikkuu vielä hieman huolimattomasti edestä. Erinomaiset sivuliikkeet.   JUN ERI 
 
VI'WAUN UNIUNA   Erinomaiset rungon mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Etukulmauksia voisi olla 
hieman enemmän. Erinomainen runko ikäisekseen. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hieman 
huolimattomasti edestä. Sivuliikuntaan toivoisin hieman lisää ulottuvuutta.   JUN EH 
 
ALMAZ DUSHA WEVA BUTTERFLY   Mittasuhteiltaan hieman lyhytrunkoinen. Erinomainen pää 
ja ilme. Oikein kannetut korvat. Pysty lapa. Kaunis ylälinja. Polvikulmia tulisi olla enemmän. Liikkuu 
hyvin edestä ja takaa. Sivuliikunnassa tulisi olla enemmän ulottuvuutta.   NUO EH4 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Pitkälinjainen narttu. Erinomainen pää ja ilme. Kaunis kaula. Hieman 
suora olkavarsi. Erinomainen runko ja ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hieman 
leveästi edestä. Kauniit sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   NUO ERI1 
 
POZHAR V KMELE FEDRA AT HEPRJ   Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. 
Kaunis kaula. Erinomainen eturinta ja runko. Seistessä hyvä ylälinja. Polvikulmia tulisi olla enemmän. 
Liikkuessaan heikkoutta kintereissä, muuten erinomaiset liikkeet. Hyvin esitetty.   NUO ERI2 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   Erinomainen koko ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Riittävästi 
kulmautunut etuosa. Erinomainen runko ja ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu hyvin 
edestä ja takaa. Sivuliikuntaan toivoisin hieman lisää ulottuvuutta. Kauniisti esitetty.   NUO ERI3 
 
ALMAZ DUSHA NEW WAVE   Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvämuotoinen pää. Kaunis kaula. 
Etukulmauksia tulisi olla enemmän ja etulinjan tulee vielä kehittyä. Hyvä ylälinja. Riittävästi 
kulmautuneet takaraajat. Liikkuu vielä huolimattomasti edestä. Sivuliikunnassa takaraajat tahtovat 
jäädä rungon alle.   AVO EH 
 
ATLANTIC BREEZE LANCAR KEYZER   Tyylikäs, korkealuokkainen narttu. Ilmeikäs pää. Kaunis 
kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen eturinta. Kaunis ylälinja. Tyylikkäät liikkeet. 
Esitetään hyvin.   AVO ERI1 PN1 SERT FI MVA CACIB V-09 ROP 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Kaunislinjainen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Ilmeikäs pää. 



Tyylikäs kaula. Hieman liian korostunut säkä. Erinomainen runko. Liikkuu kauniisti edestä ja takaa, 
mutta nostelee eturaajojaan hiukan liian paljon sivuliikunnassa. Kauniisti esitetty.   AVO ERI3 
 
MY CAMELOT SUN CITY   Pitkälinjainen narttu, jolla ilmeikäs pää. Tyylikäs kaula. Erinomainen 
eturinta. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hieman suora ylälinja. Valitettavasti liikkuu leveästi sekä 
edestä että takaa. Hyvät sivuliikkeet.   AVO ERI 
 
OSCARBERG SUPERPLAY   Pitkälinjainen, tasapainoinen narttu. Ilmeikäs pää. Tyylikäs kaula. 
Erinomainen eturinta, runko. Kaunis ylälinja. Liikkuu hieman huolimattomasti edestä. Tyylikkäät 
maatapeittävät sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   AVO ERI2 PN4 VASERT 
 
SAGRAMOUR SACHIKO   Erinomaiset mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Tyylikäs kaula. Eturinnan 
tulisi voimistua. Toivoisin hieman lisää etukulmauksia. Kaunis ylälinja. Pehmeät ranteet. Liikkuessaan 
heittää ranteitaan ulospäin. Tyylikkäät sivuliikkeet. Kauniisti esitetty.   AVO ERI4 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Voisi kantaa korvansa 
paremmin. Tyylikäs kaula. Etukulmauksia tulisi olla enemmän. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet 
takaraajat. Liikkuu hieman huolimattomasti edestä. Sivuliikuntaan toivoisin hieman lisää ulottuvuutta.   
AVO EH 
 
AANISTON AN OUTSTANDING FILLY   Klassinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Ilmeikäs 
pää. Tyylikäs kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kaunis ylälinja. Liikkuessaan kääntää 
kyynärpäätään hieman ulospäin. Hyvät sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   VAL ERI4 
 
AMBER SAND LANCAR KEYZER   Kookas, kaunislinjainen narttu. Erinomainen pää ja ilme. 
Tyylikäs kaula. Hieman suora olkavarsi. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuu 
hyvin , mutta voisi liikkua rennommin. Hyvin esitetty.    VAL ERI 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Kaunislinjainen narttu, jolla erinomainen pää ja ilme. Tyylikäs 
kaula. Hieman suora olkavarsi. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Hieman heikkoutta 
kintereissä liikkuessaan. Kauniit sivuliikkeet ja hyvin esitetty.   VAL ERI3 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Klassinen, kaunislinjainen nartut. Ilmeikäs pää. Tyylikäs kaula. 
Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kaunis ylälinja. Hieman löysyyttä kyynärpäissä liikkuessaan. 
Tyylikkäät sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   VAL ERI1 PN2 VARACA 
 
SOFTOUCH PEPPAR PEPPAR   Kaunislinjainen narttu, jolla erinomainen pää ja ilme. Tyylikäs 
kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Kaunis ylälinja. Liikkuu hieman leveästi edestä. Tyylikkäät 
sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   VAL ERI 
 
SOFTOUCH PINQUANA   Laadukas narttu, jolla ilmeikäs pää. Tyylikäs kaula. Riittävästi 
kulmautunut etuosa. Kaunis ylälinja. Oikein kulmautuneet takaraajat. Liikkuessaan kääntää hieman 
kyynärpäitään ulospäin. Tyylikkäät sivuliikkeet. Hyvin esitetty.   VAL ERI2 PN3 
 
TARALY BLACK PANTHER   Eriomaiset rungon mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen 
kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Erinomainen runko. Hieman jyrkkä lantio. Liikkuu hieman 
leveästi edestä. Sivuliikuntaan toivon hieman lisää ulottuvuutta. Esitetään hyvin.   VAL ERI 



 
PIPSQUEAK FORZA MAGICA   Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikeat rungon 
mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Tyylikäs kaula. Erinomainen ylälinja. Hieman ylikulmautuneet 
takaraajat. Liikkuu kauniisti kaikesta suunnasta. Hyvin esitetty.   VET ERI1 ROP-VET 
 
C'MERE KENNEL   Tyyliltään yhtenäinen ryhmä. Kaikilla on oikeat mittasuhteet. Erinomaiset päät ja 
kauniit ylälinjat. Etuosat eivät ole koirien parhaita puolia.   KAS2 KP 
 
SOFTOUCH KENNEL   Korkealuokkainen ryhmä. Kaikilla erinomaiset mittasuhteet. Tasapainoiset 
rakenteet sekä erinomaiset rungot. Liikkuvat hyvin. Onnittelut kasvattajalle.   KAS1 KP 
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UROKSET 
 
BORN TO CHARM MIK JAGER   Hyvä koko. Elegantti, vahva, hyvärunkoinen. Hienot linjat. Kaunis 
pää ja ilme. Erinomainen kaula. Hyvin kehittynyt runko. Hieno alalinja. Hieno turkki ja lihaksisto. 
Liikkuu vapaasti ja yhdensuuntaisesti takaa, hieman löysästi edestä.   JUN ERI1 PU2 VASERT PMJV-
09 
 
C'MERE JÖRÖJUKKA   Suuri uros. Kauniit linjat. Kauniit silmät. Hienot korvat. Hieman karkeat 
posket. Hieman heikko leuka. Hienot tassut ja raajat. Ihana takaosa. Toivoisin paremmat 
etukulmaukset. Kaunis turkki. Erinomaiset lihakset. Tarvitsee pidemmät ja vakaammat etuliikkeet. 
Esitetään hyvin.   JUN EH 
 
OSCARBERG SUPERMARIO   Elegantti uros, suurempaa kokoa. Kaunis kaula ja ylälinja. Hienot 
silmät ja korvat. Hieman heikko kuono-osa. Hyvin kehittynyt eturinta ja runko. Erinomainen takaosa. 
Toivoisin hieman paremmat etukulmaukset. Hieno turkki. Erinomaiset lihakset. Pitkät, vapaat 
takaliikkeet, hieman epävakaat etuliikkeet.   JUN ERI3 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN TOIVE   Hyvä koko. Hienot silmät. Toivoisin enemmän alaleukaa ja 
hieman pidemmän pään. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Hienot tassut. Kaunis alalinja. Melko hyvät 
takakulmaukset, hieman suorat etukulmaukset. Kaunis turkki ja lihaksisto. Hieman jännittynyt tänään, 
liikkuu lyhyin sipsuttavin askelin.   JUN EH 
 
PIPSQUEAK POPPAMIES   Erinomainen koko. Hyvin kaunis ilme. Toivoisin enemmän alaleukaa. 
Hyvä kaula. Erinomainen luusto. Hienot tassut. Rintalasta voisi olla hieman pidempi. Riittävästi 
kehittynyt runko ikäisekseen. Erinomaiset takakulmaukset, hieman jyrkät lavat. Hieno turkki ja 



lihaksisto. Etu- ja takaliikkeiden tulee hieman vakaantua. Liikkuu hieman lyhyin askelin tänään.   JUN 
EH 
 
QUANTUMLEAP   Vahva, elegantti juniori. Aavistuksen karkea kallo. Kauniit silmät ja korvat. Hyvin 
kehittynyt runko ja eturinta. Erinomainen luusto. Ranteiden tulee vahvistua hieman. Hyvät 
takakulmaukset. Hieno alalinja. Erinomainen turkki ja lihaksisto. Melko hyvät sivuliikkeet. 
Etuliikkeiden tulee vakaantua. Hieman jännittynyt tänään.   JUN EH 
 
REFINED MAGIC MOON   Hyvä koko. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä alalinja. Hieman pienet silmät. 
Kuono-osan tulee kehittyä. Hyvä kaula, raajat ja tassut. Tasapainoiset kulmaukset. Kaunis turkki ja 
lihaksisto. Iloinen, tosin samaan aikaan hieman epävarma, mikä johtuen etuliikkeet ovat hieman 
tehottomat ja löysät.   JUN EH 
 
RIVARCO ULTRARAPID   Elegantti juniori. Erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Pitkä, elegantti 
pää. Hienot silmät. Heikko alaleuka. Hyvä kaula. Erinomaiset raajat ja tassut. Pitkä rintakehä. 
Erinomaiset takakulmaukset, suorat takana. Erinomainen turkki ja lihaksisto. Liikkuu erittäin hyvällä 
askeleella takaa, hieman lyhyesti ja hieman jäykästi edestä. Esiintyy hyvin.   JUN EH4 
 
TWILIGHT   Erinomainen koko. Vahva, elegantti juniori. Aavistuksen karkea kallo. Hyvä silmien 
muoto. Hieman heikko leuka. Kaunis turkki. Erinomainen runko ja eturinta. Hyvät takakulmaukset. 
Erinomainen alalinja. Hyvät etukulmaukset. Vankka runko. Liikkuu vakaasti riittävällä askelpituudella.   
JUN ERI2 
 
VELVETEEN  Hyvä koko. Vahva ja kurvikas uros. Hyvä pigmentti. Aavistuksen voimakkaat 
poskiluut. Hyvä kaula. Hieno alalinja. Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvät takakulmaukset, toivoisin 
paremmat etukulmaukset. Kaunis turkki ja lihaksisto. Liikkuu erinomaisesti takaa, hieman lyhyin ja 
epävakain askelin edestä.   JUN EH 
 
ADAGIO PARTIE PARTIE   Elegantti nuori uros, jolla hienot linjat. Hieno ilme. Hieman kevyt 
kuono-osa. Hyvä kaula. Ylälinjan tulee kehittyä. Hieno alalinja. Erinomainen takaosa. Hieman jyrkät 
lavat. Hyvä turkki ja kunto. Liikkuu erinomaisesti takaa, vielä hyvin epävakaasti edestä.   NUO EH 
 
BELLTOWN DAYS OF THUNDER   Elegantti nuori uros, jolla hienot linjat. Kauniit silmät. Suuret, 
silti hyvin kannetut korvat. Kaunis kaula. Melko hyvä runko ikäisekseen. Hyvät raajat ja tassut. Hyvät 
takakulmaukset. Tarvitsee paremmat etukulmaukset. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin takaa, 
etuliikkeiden tulee vakaantua hieman.   NUO ERI3 
 
FANFARE'S TOO COOL TO CARE   Suuri uros. Hyvin kaunis kokonaisuus. Elegantti pää. Kaunis 
kaula. Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvä alalinja. Melko hyvä runko ikäisekseen. Erinomainen takaosa. 
Melko hyvät etukulmaukset. Hyvä turkki ja lihaksisto. Liikkuu vakain, tasapainoisin askelin, melko 
hyvällä pituudella.   NUO ERI2 
 
GASELLE'S TIGER WOODS   Suuri, vahva, nuori uros. Kauniit silmät. Hieman karkeat poskiluut. 
Vahva kaula. Hyvät raajat ja tassut. Hyvä runko ja alalinja. Liian jyrkkä risti. Tarvitsee paremmat 
etukulmaukset. Ihana lihaksisto ja turkki. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, liian lyhyellä askeleella 
edestä. Hieman ujo tänään.   NUO EH 
 



PIPSQUEAK ONNENLANTTI   Elegantti nuori uros, jolla kauniit linjat. Kaunis pää, hieno ilme. 
Toivoisin hieman lisää alaleukaa. Kaunis kaula. Hieno ylä- ja alalinja. Hyvin kehittynyt runko ja 
eturinta. Ihana takaosa. Riittävät etukulmaukset. Hyvä turkki. Ihanat lihakset. Liikkuu vakaasti, tosin 
hieman lyhyin askelin, minkä uskon johtuvan korvien välistä eikä rakenteesta.   NUO ERI4 
 
SOBERS IVORY   Vahva, elegantti uros, suurempaa kokoa. Erinomainen kallo. Kuono-osa voisi olla 
hieman vahvempi ja alaleukaa enemmän. Hienot korvat. Hyvin kehittynyt runko. Erinomaiset 
takakulmaukset. Hieman liian suorat olkavarret. Hyvät raajat. Kaunis turkki ja lihaksisto. Liikkuu 
melko hyvin takaa, toivoisin enemmän pituutta etuliikkeisiin. Hieman varautunut, osaa varmasti liikkua 
paljon paremmin kuin mitä tänään.   NUO EH 
 
SOFTOUCH WILD HAWK   Elegantti nuori uros, jolla hienot linjat. Hienot silmät. Hieman kevyt 
kuono-osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä eturinta. Ihana takaosa. Toivoisin 
paremmat etukulmaukset. Hyvät raajat ja tassut. Kaunis turkki. Erinomainen lihaksisto. Liikkuu 
tasapainoisesti erittäin hyvällä askelpituudella, aavistuksen leveästi edestä.   NUO ERI1 PU1 SERT 
CACIB VSP PMV-09 
 
SOPISCO BAGHEERA   Kurvikas nuori uros, suurempaa kokoa. Kauniit silmät. Toivoisin 
täyteläisemmän kuono-osan. Kaunis kaula. Erinomainen alalinja. Hyvät raajat ja tassut. Hyvät 
takakulmaukset. Kaunis turkki. Ihana lihaksisto. tarvitsee paremmat etukulmaukset. Liikkuu hieman 
ahtaasti takaa, tästä huolimatta hyvät taka-askel. Etuliikkeiden tulee vakaantua. Esiintyy hyvin.   NUO 
EH 
 
SOPISCO BENGAL TIGER   Elegantti nuori uros, jolla hienot linjat. Kauniit silmät. Hyvämuotoinen 
pää. Erinomaiset raajat ja tassut. Eturinnan tulee kehittyä. Hyvin kehittynyt takaosa. Hyvä alalinja. 
Hyvät takakulmaukset. Ihana kunto. Hyvin tiivis selkä. Liikkuu hyvin sivulta hyvällä askelpituudella, 
hieman löysästi edestä, aavistuksen tasainen selkä liikkuessa.   NUO ERI 
 
C'MERE ENSI-ILTA   Suurempaa kokoa. Elegantti ja vahva. Kauniit silmät. Hyvä alaleuka. Vahva 
kaula. Kaunis alalinja. Hyvät raajat ja tassut. Riittävä eturinta. Erinomaiset takakulmaukset, riittävät 
edessä. Hieno turkki. Hyvä lihaksisto. Liikkuu hyvin sivulta, hieman epävakaasti edestä, suurempi 
itseluottamus antaisi paremmat liikkeet.   AVO ERI1 
 
GASELLE'S GET ON   Hyvä koko. Hienot kurvikkaat linjat. Hyvin kauniit silmät. Toivoisin 
vahvemman kuono-osan ja alaleuan. Hyvä kaula. Hieman jyrkät lavat. Erinomainen runko. Hieno 
alalinja. Erinomaiset raajat ja tassut. Hyvät takakulmaukset. Hyvä turkki ja lihaksisto. Liikkuu hieman 
ahtaasti takaa, lyhyet etuliikkeet.   AVO EH3 
 
MIYESSA ASLANTHELION   Erinomainen koko. Hieno ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko 
ja alalinja. Riittävä luusto. Hienot tassut. Erinomaiset takakulmaukset, hieman suorat edessä. Kaunis 
turkki. Riittävä lihaksisto. Tasapainoiset liikkeet, joissa melko hyvä pituus, takaliikkeet voisivat olla 
hieman vahvemmat.   AVO ERI2 
 
BEST-LOOKING BROOKLYN   Elegantti, pitkälinjainen uros. Hienot silmät ja korvat. Kaunis kaula. 
Riittävä ylä- ja alalinja. Erinomaiset raajat ja tassut. Oikeat takakulmaukset, tarvitsee hieman enemmän 
etukulmauksia. Kaunis turkki. Ihana lihaksisto. Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, edestä ja takaa 
voisi olla vakaampi. Ihana luonne.   VAL ERI4 



 
FANFARES SPECIAL EXPORT   Vahva, elegantti, hyvin tasapainoinen. Elegantti pää, jossa hieno 
ilme. Ahdas alaleuka. Hyvä kaula. Hyvämuotoinen ja -pituinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset. 
Hieman jyrkät lavat. Hieno turkki ja lihaksisto. Tasapainoinen askelpituus, yhdensuuntainen edestä, 
melko hyvät takaliikkeet.   VAL ERI1 PU3 VARACA 
 
NIGHTJAR   Vahva, voimakas, hyvin tasapainoinen. Toivoisin vahvemman kuono-osan. Erinomainen 
pigmentti. Hienot silmät. Vahva kaula. Kaunis ylälinja. Melko hyvä ylälinja. Ihana takaosa. 
Kivenkovassa kunnossa. Hieno turkki. Jyrkät lavat. Liikkuu erinomaisesti takaa, toivoisin pidemmät 
etuliikkeet.   VAL ERI 
 
NIGHTVISION CATCH THE MIRACLE   Kaunis kokonaisuus, suurempaa kokoa. Hieman 
voimakkaat poskiluut. Hienot silmät. Toivoisin enemmän alaleukaa. Kaunis kaula. Erinomaiset raajat 
ja tassut. Erinomaiset takakulmaukset. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Kaunis turkki ja lihakset. 
Liikkuu erinomaisesti takaa, tarvitsee pidemmät etuliikkeet ja hieman vakaammat.   VAL ERI2 PU4 
 
PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU   Elegantti, pitkälinjainen. Hyvin kaunis ilme. Erinomainen 
kaula. Ihana takaosa. Melko hyvä runko. Toivoisin hieman kurvikkaammat linjat. Kääntää etutassuja 
sisäänpäin. Kaunis turkki. Hyvä lihaksisto. Suorat olkavarret. Liikkuu riittävällä askelpituudella, 
toivoisin tiiviimmät etuliikkeet. Voisi esiintyä hieman iloisemmin.   VAL ERI 
 
PIPSQUEAK KELJUKKOJOOTTI   Erinomainen koko. Hienot linjat. Hyvin kaunis ilme. Hienot 
silmät. Toivoisin enemmän alaleukaa. Kaunis kaula. Hyvä runko ja alalinja. Erinomaiset 
takakulmaukset ja lihakset. Hieno turkki. Riittävät etukulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja 
tasapainoisesti, toivoisin kuitenkin hieman lisää askelpituutta.   VAL ERI3 
 
SOBERS GREGORY   Vahva, elegantti uros. Kauniit silmät. Hyvä kallo. Hieman kevyt kuono-osa ja 
alaleuka. Kaunis kaula. Hyvin kehittynyt, vahva runko. Erinomainen eturinta. Hyvät takakulmaukset. 
Aivan liian suorat etukulmaukset. Ihana kunto. Hyvä alalinja. Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, 
tosin hieman korkeat etuliikkeet.   VAL ERI 
 
SOFTOUCH A BIT O' BLUE   Elegantti uros, jolla hienot linjat. Kauniit silmät. Toivoisin 
täyteläisemmän kuono-osan ja alaleuan. Kaunis kaula. Erinomainen runko. Hyvät takakulmaukset. 
Melko hyvät etukulmaukset. Erinomainen turkki ja lihaksisto. Liikkuu melko hyvällä askeleella takaa. 
Tarvitsee pidemmät ja vakaammat etuliikkeet.   VAL ERI 
 
NARTUT 
 
BELLTOWN ELLE ENIGMA   Hyvä koko. Hyvä tasapaino. Silmät voisivat olla hieman isommat. 
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kehittynyt runko. Erinomainen ylälinja. Erinomaiset takakulmaukset. 
Liian suorat olkavarret. Hienot tassut. Hyvä lihaksisto. Hieno turkki. Liikkuu hyvin takaa, liian korkeat 
ja epävakaat etuliikkeet.   JUN EH 
 
BORN TO CHARM MARISOL   Hyvin kauniit linjat. Suurempaa kokoa. Hyvä kallo, silmät voisivat 
olla hieman isommat. Tarvitsee enemmän alaleukaa. Kaunis kaula. Hieno ylälinja. Erinomaiset raajat ja 
tassut. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä eturinta. Hieno turkki. Erinomaiset lihakset. Hieman jyrkät lavat. 
Liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman löysästi edestä ja hieman keskittymättömästi.   JUN 



ERI3 
 
C'MERE JALOKIVI   Hyvin kauniit ääriviivat seistessä. Kaunis, narttumainen pää, jossa hieno ilme. 
Kaunis kaula. Erinomainen alalinja. Hyvät raajat ja tassut. Ihana takaosa. Aivan liian suorat 
etukulmaukset. Kaunis turkki. Ihana luonne. Hyvin treenattu. Liikkuu yhdensuuntaisesti ikäisekseen, 
tarvitsee pidemmät etuliikkeet.   JUN ERI4 
 
C'MERE JÄÄKRISTALLI   Suuri narttu. Erinomainen alalinja. Hyvä ylälinja. Hienot silmät. Kevyt 
kuono-osa. Heikko alaleuka. Hyvät raajat ja tassut. Kaunis kaula. Hyvät takakulmaukset. Jyrkät lavat. 
Hieno turkki. Erinomaiset lihakset. Korkea häntä. Vielä hyvin löysä edestä ja takaa, riittävä 
askelpituus.   JUN EH 
 
JAGODAS INEXPLIQUE   Hyvin elegantti juniori. Hienot korvat. Hyvä kallo. Hieman kevyt kuono-
osa ja heikko alaleuka. Hyvä kaula. Riittävä runko ikäisekseen. Erinomaiset takakulmaukset. Jyrkät 
lavat. Hieno turkki. Hyvä lihaksisto. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella, riittävän vakaasti edestä 
ikäisekseen.   JUN ERI2 
 
MIMI CHILL'S BOXING QUEEN   Suuri narttu. Elegantti, jolla kauniit linjat. Kauniit silmät. Heikko 
alaleuka. Hieno luusto ja tassut. Kaunis kaula. Ihana takaosa. Hyvä alalinja. Riittävät etukulmaukset. 
Erinomainen kunto. Liikkuu erinomaisesti takaa. Melko hyvät etuliikkeet, joiden tulee tulla hieman 
vapaimmiksi.   JUN ERI1 PMJV-09 
 
NEBTUNUKSEN ELECTRIC ELITE   Erinomainen koko. Sievä, narttumainen ilme. Kevyt kuono-
osa. Hieman heikko alaleuka. Riittävä luusto. Hieno alalinja. Jyrkkä risti. Takakulmauksia voisi olla 
hieman enemmän. Hyvä turkki ja lihaksisto. Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, tarvitsee tulla 
vakaammaksi ja saada hieman lisää kehäkokemusta.   JUN EH 
 
NEBTUNUKSEN ETERNAL ELIXIR   Hyvä koko. Sievä juniorinarttu, joka on valitettavasti niin 
pelokas ettei anna tutkia itseään.   JUN EVA 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN HALTIJA   Suuri, vahva juniori. Hyvä kuono-osa. Hienot silmät. Hyvä 
kaula. Hyvin kehittynyt runko. Hieno alalinja. Erinomainen luusto. Hyvät takakulmaukset. Toivoisin 
paremmat etukulmaukset. Erinomainen turkki ja kunto. Vaikuttaa stressaantuneelta liikkuessa, liikkuu 
aivan liikaa raajat rungon alla takaa ja etuliikkeistä tulee korkeat ja löysät.   JUN H 
 
PIKKULIISAN KESÄYÖN KEIJU   Hyvä koko. Hieno ilme. Ahdas alaleuka. Sievät korvat. Hyvä 
kaula. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä alalinja. Hyvin jyrkkä risti. Jyrkät lavat. Erinomainen turkki ja 
lihaksisto. Liikkuu takaraajat rungon alla, etuliikkeistä tulee korkeat ja liian löysät. Hieman liian 
jännittynyt ylälinja.   JUN H 
 
SAGAFRIA NUBIA   Hyvin elegantti juniori, joka näyttää hyvin pentumaiselta. Hienot korvat. Kevyt 
kuono-osa. Heikko alaleuka. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. Hieman litteät kylkiluut. Hyvät raajat ja 
tassut. Sarvennaiset näkyvät liikaa. Hyvät takakulmaukset. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Hyvä 
turkki ja kunto. Liikkuu melko hyvin sivulta, edestä ja takaa tarvitsee tulla vakaammaksi.   JUN EH 
 
SAGAFRIA SIENA   Hyvin elegantti juniori. Pitkä, kaunis kaula. Pitkä, hyvin kulmautunut takaosa, 
tosin aivan liian suora etuosa. Hyvin kaunis ilme. Hyvä kuono-osa. Leuat voisivat olla paremmat. 



Kaunis alalinja. Hieman litteät kylkiluut. Erinomainen kunto. Erinomaiset taka-askeleet, edestä ja takaa 
tarvitsee tulla vakaammaksi. Hyvä luonne.   JUN ERI 
 
SCHEIK'S ENGLISH ROSE   Hyvin kehittynyt, elegantti, hyvin tasapainoinen juniori. Hyvä kallo. 
Hienot silmät. Hyvin kevyt kuono-osa ja heikko alaleuka. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät raajat ja tassut. 
Erinomainen alalinja. Hyvä runko ikäisekseen. Erinomaiset takakulmaukset. Etukulmauksia voisi olla 
hieman enemmän. Ihana kunto. Liikkuu erinomaisesti takaa, lyhyet ja hieman löysät etuliikkeet.   JUN 
EH 
 
SCHEIK'S EYE CATCHER   Aivan liian suuri narttu. Hienot silmät. Toivoisin täyteläisemmän kuono-
osan. Hyvä kaula. Vahva luusto. Hyvin kehittynyt, vahva runko. Melko hyvät takakulmaukset. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset. Ihana turkki ja lihaksisto. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin 
ahtaasti takaa ja löysästi kyynärpäistä.   JUN H 
 
ALMAZ DUSHA WEVA BUTTERFLY   Erinomainen koko. Hyvin sievä, narttumainen pää ja ilme. 
Toivoisin hieman enemmän alaleukaa. Hyvä kaula. Riittävä luusto. Hienot tassut. Hyvin kehittynyt 
runko. Melko hyvät takakulmaukset, suorat etukulmaukset. Tarvitsee pidemmät ja vakaammat 
etuliikkeet.   NUO EH4 
 
BELLTOWN DIAMOND EYES   Elegantti narttu, suurempaa kokoa. Hieno ilme. Hyvä kuono-osa. 
Kaunis kaula. Hieno alalinja. Eturinnan ja rungon tarvitsee kehittyä lisää. Erinomaiset takakulmaukset, 
suorat edessä. Hyvä turkki ja kunto. Liikkuu erinomaisesti takaa, tarvitsee pidemmät etuliikkeet ja 
suurempi itseluottamus antaisi paremmat liikkeet.   NUO EH 
 
HOOKOPLAN HARMATTAN   Hyvin kaunis nuori narttu, jolla hienot linjat. Hieno ilme. Hyvin 
täyttynyt kuono-osa. Kaunis kaula. Erinomainen ylä- ja alalinja. Hyvät raajat ja tassut. Hyvä tasapaino 
etu- ja takakulmauksissa. Hyvä runko. Kaunis turkki ja kunto. Liikkuu erinomaisin askelin, vakaasti 
takaa, hieman löysästi edestä.   NUO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP PMV-09 
 
PIPSQUEAK ONNENKORU   Suuri narttu. Narttumainen ilme. Hienot silmät. Toivoisin paremmat 
leuat. Hyvät raaja ja tassut. Erinomainen alalinja. Hyvät takakulmaukset, hieman viettävä risti. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset. Kaunis kunto. Melko hyvät takaliikkeet, tarvitsee vakaantua edestä 
ja takaa. Tänään hieman jännittynyt.   NUO EH3 
 
POZHAR V KMELE FEDRA AT HEPRJ   Hyvin vahva, hyvin kehittynyt. Hyvä kallo. Kevyt kuono-
osa. Heikko alaleuka. Erinomainen runko ja eturinta. Jyrkät lavat. Riittävät takakulmaukset. 
Erinomainen runko. Erinomaisessa kovassa kunnossa. Hieno turkki. Riittävä askelpituus, liikkuu 
hieman jäykästi tänään ja voisi olla hieman varmempi.   NUO EH 
 
SOFTOUCH WILD AT HEART   Elegantti, pitkälinjainen nuori narttu. Hyvin kaunis ilme. Toivoisin 
hieman täyteläisemmän kuono-osan ja enemmän alaleukaa. Hyvin kehittynyt runko. Hyvät 
takakulmaukset. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Kaunis turkki, erinomainen lihaksisto. Liikkuu 
erittäin hyvällä askelpituudella, edestä tarvitsee vakaantua.   NUO ERI2 
 
ZOLOTAYA STEP IZ SEVERNOJ VENETSII   Suuri narttu, joka antaa tänään hyvin korkearaajaisen 
vaikutelman. Aivan liian suora etuosa. Kauniit silmät. Hyvä kuono-osa. Jyrkkä risti, muutoin hyvät 
takakulmaukset. Hyvä runko. Erinomainen alalinja. Erinomainen kunto. Liikkuu melko hyvin takaa, 



aivan liian lyhyin ja korkein askelin edestä. Tarvitsee hieman lisää itseluottamusta.   NUO H 
 
BONNYWAPIT CICCIOLINA   Hyvä koko. Hyvin narttumainen. Hienot linjat. Narttumainen ilme. 
Kevyt kuono-osa ja alaleuka. Hieman kevyt luusto. Melko hyvä runko ikäisekseen. Riittävät 
takakulmaukset, edessä liian suorat. Kaunis turkki, hyvä kunto. Liikkuu nopeasti ja liian lyhyin askelin. 
Miellyttävä luonne.   AVO EH 
 
C'MERE HATTARA   Suuri narttu. Kaunis kokonaisuus. Kauniit silmät. Toivoisin hieman lisää 
kuono-osaa ja alaleukaa. Hyvä kaula. Erinomainen runko. Erinomaiset takakulmaukset, edessä hieman 
suorat. Hyvä eturinta. Kaunis turkki. Hyvä lihaksisto. Liikkuu raskaasti, hieman leveästi edestä. 
Tarvitsee enemmän askelpituutta.   AVO H 
 
C'MERE ICY CRYSTAL   Hyvin kaunis kokonaisuus. Hyvin kaunis pää ja ilme. Kaunis kaula. 
Erinomainen runko. Ihana takaosa. Riittävät etukulmaukset. Hyvä luusto. Kaunis turkki ja kunto. 
Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, voisi olla vakaampi  edestä. Erinomainen luonne. Hyvin 
treenattu.   AVO ERI2 
 
MIYESSA ADELINDA   Hyvä koko. Kauniit silmät. Toivoisin hieman täyteläisemmän kuono-osan. 
Hyvä eturinta. Riittävä luusto. Hyvä rintakehä. Erinomainen alalinja. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset. Erinomainen turkki ja kunto. Liikkuu melko hyvin takaa, hieman 
lyhyesti ja epävakaasti edestä. Hieman jännittynyt tänään.   AVO EH4 
 
OSCARBERG SUPERPLAY   Hyvin kauniit linjat. Hyvä kallo. Sievät korvat. Riittävän suuret silmät. 
Kevyt kuono-osa. Erinomainen eturinta. Hyvät raajat. Erinomainen, pitkä rintakehä. Vahva lanneosa. 
Erinomainen takaosa. Riittävät etukulmaukset. Kaunis turkki. Erinomainen kunto. Liikkuu 
erinomaisella pitkällä askeleella, riittävän vakaasti, hieman jännittynyt tänään.   AVO ERI1 VASERT 
 
SAGRAMOUR SACHIKO   Hyvin elegantti narttu. Tarvitsee hieman lisää aikaa kehittyäkseen. 
Kaunis, narttumainen ilme. Hyvä kaula. Toivoisin hieman enemmän luustoa. Hyvä rintakehä ja runko. 
Erinomaiset takakulmaukset. Jyrkät lavat. Erinomainen turkin laatu ja lihaksisto. Liikkeiden tulee 
kehittyä.   AVO EH3 
 
SATANGIN LAP LANDIA   Hyvin suuri narttu, joka antaa kompaktin vaikutelman. Vahva kallo. 
Hienot silmät. Vahva kaula. Erinomainen eturinta. Hieman liian raskas runko. Melko hyvät 
takakulmaukset, liian suorat edessä. Hieno turkki. Erinomainen kunto. Liikkuu aivan liian lyhyin ja 
mutkikkain askelin edestä, rauhallisempi meno olisi sille eduksi.   AVO H 
 
TIGER'S CHAOS THIS IS E'NUFF   Hieman suuri narttu, jolla pitkät linjat. Hyvin kaunis pää ja ilme. 
Kaunis kaula. Erinomainen eturinta. Sopiva luusto. Kaunis alalinja. Erinomaiset takakulmaukset, aivan 
liian suorat edessä. Hyvä turkki ja lihaksisto. Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, tulee saada 
vapaammat etuliikkeet ja vakaammat takaliikkeet. Korvat voisivat olla paremmat.   AVO EH 
 
ENDEAVOR OF SPELLBOUND   Vahva, elegantti narttu. Hyvin täyttynyt, kaunis pää, jossa hienot 
korvat. Kaunis kaula. Erinomainen eturinta ja runko. Hyvä ylä- ja alalinja. Erinomaiset 
takakulmaukset. Toivoisin paremmat etukulmaukset. Kaunis turkki ja kunto. Liikkuu erittäin hyvin 
takaa, tarvitsee pidemmät ja tiiviimmät etuliikkeet.   VAL ERI4 
 



LEYENDA'S HAPPY DAYS   Elegantti narttu. Hieno, narttumainen pää ja ilme. Hieman ahdas 
alaleuka. Kaunis kaula. Erinomainen runko. Hieno alalinja. Viettävä risti , hyvät polvikulmaukset. 
Toivoisin paremmat etukulmaukset. Kaunis turkki ja lihaksisto. Liikkuu melko hyvin takaa, tarvitsee 
pidemmät ja vakaammat etuliikkeet.   VAL ERI 
 
POJANRINTEEN PANDORA   Hieman suuri. Kaunis, pitkälinjainen narttu. Hieno ilme. Hyvä kuono-
osa, vaikka ahdas alaleuka. Kaunis kaula. Erinomainen selkälinja. Hyvä luusto. Hyvä alalinja. 
Erinomaiset takakulmaukset. Tarvitsee paremmat etukulmaukset. Liikkuu melko hyvällä 
askelpituudella, edestä voisi olla vakaampi ja tiiviimpi.   VAL ERI3 
 
SATANGIN JASMIN TEA   Hyvin kaunis pää ja ilme. Hienot silmät ja korvat. Kaunis kaula. 
Erinomainen runko ja eturinta. Liian jyrkkä risti. Hyvät polvikulmaukset. Jyrkät lavat. Riittävä rungon 
pituus. Hyvä leveys. Hyvin kaunis turkki ja kunto. Liikkuu riittävällä askelpituudella.   VAL ERI 
 
SOFTOUCH PEPPAR PEPPAR   Elegantti narttu, suurempaa kokoa. Hyvin kaunis pää ja ilme. Kaunis 
kaula. Erinomainen runko ja eturinta. Erinomainen luusto. Ihana takaosa. Jyrkät lavat. Hyvä ylä- ja 
alalinja. Ihana turkki ja kunto. Liikkuu erinomaisesti takaa, tarvitsee pidemmät ja vakaammat 
etuliikkeet.   VAL ERI2 PN3 
 
SOFTOUCH PINQUANA   Hyvin elegantti ja hyvin tasapainoinen narttu. Kaunis, narttumainen pää. 
Hienot silmät. Hieman kevyt alaleuka. Kaunis kaula. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät takakulmaukset, 
toivoisin paremmat eteen. Erinomaiset raajat ja tassut. Kaunis turkki ja kunto. Liikkuu kevyesti ja 
elegantisti hyvällä askelpituudella.   VAL ERI1 PN2 VARACA 
 
TARALY BLACK PANTHER   Hyvin suuri narttu. Pitkät raajat. Hieno ilme. Tarvitsee enemmän 
alaleukaa. Erinomainen eturinta, raajat ja tassut. Erinomainen takaosa. Tarvitsee paremmat 
etukulmaukset. Kaunis turkki. Hyvä kunto. Liikkuu lyhyin askelin, hieman liian leveästi edestä, 
ahtaasti takaa.   VAL H 
 
PIPSQUEAK FORZA MAGICA   Hyvin kaunis veteraani, jolla hienot linjat. Kaunis, narttumainen 
pää. Silmät voisivat olla hieman suuremmat. Kaunis kaula. Erinomainen runko ja  eturinta. Erittäin 
hyvät takakulmaukset. Melko hyvät etukulmaukset. Erinomainen runko ja alalinja. Kaunis turkki. 
Erinomainen kunto. Liikkuu erittäin hyvällä askelpituudella ja vakaasti.   VET ERI1 PN4 ROP-VET 
 
PIPSQUEAK KENNEL   Erinomainen ryhmä hienoja, elegantteja whippettejä. Erinomaiset takaosat. 
Toivoisin paremmat etuosat. Onnittelut hienosta työstä!   KAS2 KP 
 
SOFTOUCH KENNEL   Ihana ryhmä hyvin kauniita whippettejä. Hyvät koot. Hienot linjat. 
Kasvattajaa tekee ihanaa työtä ja saa aikaan terveitä, tyypillisiä whippettejä. Super-onnittelut!   KAS1 
KP 
 


