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PENNUT  
 
NARTUT 
 
SINISEN HELMEN DIAMOND FI55812/16 
Oikeat mittasuhteet, toivoisin korostuneemman sukupuolileiman. Kovin pitkä pää, suuret korvat, tummat 
silmät. Hyvä kaula, lyhyt olkavarsi. Tilava runko. Oikein kulmautunut takaosa. Hyvä hännänkiinnitys, liikkuu 
hyvin sivulta. Kauhoen edestä, vähän ahdas takaa.  
PEK2 
 
SINISEN HELMEN RUBY FI55814/16 
Oikea sukupuolileima & mittasuhteet. Hyvin pitkä pää, suuret korvat. Hyvä ilme & pigmentti. Hyvä kaula, 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Lyhyt olkavarsi. Oikeanmuotoinen runko, hyvä takaosa. Liikkuu hyvin ja kantaa 
itsensä kauniisti. 
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
ARCTIC SOUL ALLRIGHT WILLIAM FI31929/16 
27,5 cm. Oikea sukupuolileima & mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet, turhan korostuneet posket. Hyvä 
ilme, hyvä purenta, suuret korvat. Hyvä kaula & eturinta. Oikeanmuotoinen runko. Lyhyt rintakehä & 
rintalasta. Hyvä hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin sivulta ja takaa, vähän löysästi 
edestä. Riittävän karkea karvapeite, mutta pohjavilla puuttuu. Selkävaippa sekavärinen. 
JUN H 
 
LINNEARUD’S UNFORGETABLE ME FI36511/16 
29.5 cm. Vahva sukupuolileima. Mittasuhteiltaan pitkä. Karkea kallo-osa, hyvä kuono-osa, hyvä purenta. 
Suuret korvat. Hyvä kaula & eturinta. Vankka etuosa, tilava runko. Pitkä lanneosa, hyvä hännänkiinnitys. 
Oikein kulmautunut takaosa. Pehmeä pohjavillaton karvapeite. Köyristää lanneosaa liikkeessä, saisi liikkua 
tehokkaammin ja joustavammalla askeleella. 
AVO H 
 
 
NARTUT 
 
SIRVIAN BRIGHT AS A BUTTON FI13637/16 
27 cm. Oikea sukupuolileima & mittasuhteet. Oikeat pään mittasuhteet, järeä kallo-osa, hyvä purenta. Hyvä 
kaula, ylälinja & hännänkiinnitys. Hyvä eturinta, vankka etuosa. Hyvä runko, hyvin kulmautunut takaosa. 
Riittävän karkea karvapeite. Liikkuu hyvin ja kantaa itsensä kauniisti. Koira väriltään hiekanvärinen, mutta 
runo-osa sekavärinen, runsaasti mustaa karvaa seassa. Palkintosija tästä syystä. 
NUO T 
 
SAD SACK’S WILD WILMA FI56925/11 
27,5 cm. Selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet. Kauniit pään mittasuhteet, kaunis ilme. Suuret korvat. 
Hyvä purenta. Hyvä kaula & eturinta, vankka etuosa. Tilava runko. Hyvä hännänkiinnitys, oikein 
kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin ja kantaa itsensä kauniisti. Hyvä väri, kaksinkertainen karvapeite. 
Karvapeite saisi olla karkeampi laadultaan. 
VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
 



 
SINISEN HELMEN SUSPICIOUS MIND FI49379/13 
29,5 cm. Suuri narttu, jolle toivoisin korostuneemman sukupuolileiman. Pitkä pää, jossa kaunis mutta 
hieman urosmainen ilme. Hieno kuononselkänahka. Suuret korvat, hyvä purenta. Hyvä kaula, ylälinja ja 
hännänkiinnitys. Lyhyt, suora olkavarsi. Tilava runko. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä karvanlaatu ja 
väritys. Liikkuu hyvin. Toivoisin koiran huomattavasti pienemmäksi ja lisää narttumaisuutta. 
VAL H 
 


