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UROKSET 
 
FINSWENG TÄYSTUHO FI24706/16 
POISSA 
 
HORRIEGLEN SUPA STRIKE FORCE FI28458/17 
POISSA 
 
SURELY ULLE DULLE DOF FI42395/16 
POISSA 
 
LORD EDGAR IZ ZVEZDNOGO GRAFSTVA FI46940/16 
Hyvänkokoinen uros. Hyvät korvat. Liikaa poskia. Voimakas silmänympäryspigmentti, mutta silmät saisivat 
olla tummemmat. Hieman lyhyt kuono-osa. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Hyvät suorat eturaajat. 
Olkavarsi saisi olla viistompi. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Hyvät takaraajat ja hännänkiinnitys. 
Miellyttävä käytös. Ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. Lyhyt ja hieman sidottu takaraajojen liike. Oikea suora 
ylälinja liikkeessä. 
NUO EH1 
 
ARCTIC SOUL FAMOUS PLAYER FI48292/14 
Maskuliininen uros. Hyvä koko ja oikeat rungon mittasuhteet. Oikeinsijoittuneet korvat. Hyvä pään pituus. 
Hyvä ilme. Erinomainen kuono-osa. Hieman liikaa poskia. Hyvä kaula. Hyvät suorat eturaajat. Hyvä pitkä 
rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautuneet takaraajat. Laadullisesti hieman pehmeä 
karvapeite. Karvapeitteen osalta ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Liian pitkä helmaturkki häiritsee 
yleisvaikutelmaa. Liikkuu erinomaisesti edestä, hyvä suora ylälinja liikkeessä. Miellyttävä käytös. 
AVO ERI1 SA PU1 SERT FI MVA ROP RYP3 
 
FUNFANNY’S I HAVE A DREAM FI43372/15 
POISSA 
 
HUOVISPÄIVÄN HÄRVELI FI37281/15 
Maskuliininen, hyvänkokoinen uros, jolla liian raskas ja voimakas kallo-osa. Vaaleat silmät. Hyvä kaulan 
pituus. Eturaajat saisivat olla suoremmat. Kokoon sopiva raajaluusto. Hyvä rintakehä. Ei tänään parhaassa 
karvapeitteessä ja runkoturkin väritys saisi olla puhtaampi. Hyvä hännänkiinnitys. Eturaajojen liike tulisi olla 
yhdensuuntaisempi. Takaraajojen liike jää liiaksi rungon alle. Hyvä ryhti. Miellyttävä käytös. 
AVO H 
 
REIMIN MARC JACOBS FI45422/12 
Maskuliininen uros. Hyvä ryhti. Turhan raskas ja voimakas kallo-osa. Hyvä kuono-osan pituus. 
Oikeinsijoittuneet korvat. Toivoisin korostuneemman eturinnan. Riittävän suorat eturaajat. Hyvä häntä. 
Runkoturkin väritys saisi olla huomattavasti puhtaampi. Hieman turhan korkea kinnerkulmaus. Erinomainen 
käytös. Eturaajojen liike saisi olla vähemmän leveä ja yhdensuuntaisempi, samoin takaraajojen liike saisi 
viedä enemmän taakse. Palkintosija määräytyy tänään liikkeistä ja runkoturkin värityksestä. 
VAL EH1 
 
NARTUT 
 
FINSWENG TRALLALAA FI24708/16 



Hyvänkokoinen narttu, jolla riittävä raajakorkeus. Kaunisilmeinen pää erinomaisella pigmentillä. Hyvät 
korvat. Olkavarsi voisi olla hieman viistompi, samoin eturinta korostuneempi. Hyvä pitkä rintakehä. 
Erinomainen runko. Riittävä polvikulmaus. Hyvä häntä. Hyvä karvapeite ja väri ikäisekseen. Erinomainen 
käytös- Liikkuu hyvin edestä, hieman sidottu takaraajojen liike. Oikea ylälinja liikkeessä. Toivon että narttu 
ei mataloidu iän myötä lisää. 
JUN ERI1  
 
HUOVISPÄIVÄN HARAKKA FI30156/16 
Feminiininen narttu. Hyvä koko ja oikeat rungon mittasuhteet. Pyöreä kallo-osa ja haja-asentoiset korvat. 
Kuono-osa saisi olla pidempi. Toivoisin korostuneemman eturinnan ja viistomman olkavarren. Hyvä 
karvapeitteen laatu, mutta ei tänään parhaassa karvapeitteessä, erityisesti raajakarvoituksen osalta. Niukka 
polvikulmaus. Hyvä käytös. Ryhdikäs liikkeessä. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Tarvitsee aikaa.  
JUN H 
 
SINISEN HELMEN RUBY FI55814/16 
Kookas, oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä raajakorkeus. Vahva ylälinja. 
Oikeinsijoittuneet kookkaat korvat. Toivoisin hieman lisää otsapengertä. Alaleuka saisi olla leveämpi. 
Toivoisin viistomman olkavarren. Hyvä rintakehä. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä. Runkoturkin väritys 
saa vielä puhdistua. Voimakkaasti (?) kulmautuneet takaraajat. Erinomainen käytös.  Liikkuu hyvin takaa, 
lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. Hyvä ryhti. 
JUN EH2 
 
ARCTIC SOUL MADE FOR REGAL FI33494/13 
Hyvänkokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja hyvä sukupuolileima. Riittävä kuono-osan pituus, mutta 
turhan voimakkaat posket. Hyvin rakentunut edestä. Hyvä pitkä rintakehä. Ei tänään parhaassa 
karvapeitteessä, mutta laatu oikea. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Oikea tasainen ylälinja liikkeessä.  
AVO ERI2 SA PN2 VASERT 
 
HUOVISPÄIVÄN HABANERO FI53156/13 
Hyvänkokoinen, erinomaisen rungon ja rintakehän omaava narttu. Kokonaisuudessaan oikeat rungon 
mittasuhteet ja raajakorkeus. Riittävä kuono-osan pituus, hieman liikaa poskia. Silmät voisivat olla 
tummemmat ja korvat pienemmät. Hyvä raajaluusto. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Ei tänään 
parhaassa karvapeitteessä. mutta oikea kaksinkertainen karvapeite. Hieman iloinen häntä. Liikkuu hyvin 
takaa, yhdensuuntainen eturaajojen liike. Miellyttävä käytös.  
AVO ERI1 SAPN1 SERT FI MVA VSP 
 
HUOVISPÄIVÄN HANAT AUKEAA FI53148/13 
Hyvänkokoinen, hieman maskuliininen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet ja raajakorkeus. 
Erinomainen tilava runko pitkällä hyvällä rintakehällä. Hienosti rakentunut edestä, erinomainen eturinta- 
kookkaat korvat. Hieman liikaa poskia. Hieno kuono-osa. Ilme voisi olla hieman narttumaisempi. Ei 
parhaassa karvapeitteessä, mutta oikea kaksinkertainen karvapeite. Liikkuu hyvin takaa. Oikea tasainen 
ylälinja liikkeessä. Hyvä hännänkiinnitys. 
AVO ERI3 SA PN4 
 
SURELY BECAUSE I M WORTH IT FI50096/15 
POISSA 
 
SINISEN HELMEN SUSPICIOUS MIND FI49379/13 
Oikeailmeisen pään omaava, hyvällä pigmentillä varustettu narttu. Hyvä kuononselkänahka. Toivoisin 
viistomman olkavarren. Hyvä runko. Hyvät takaraajat. Erinomainen ryhti. Ei tänään parhaassa 
karvapeitteessä. Hyvä väri. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin takaa, lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeissä. 
VAL ERI1 SA PN3 



 
BRISTREGAL ROCKING REGAL FI39219/09 
Hyvänkokoinen, feminiininen narttu. Oikeailmeinen pää, hieman poskia. Silmät voisivat olla tummemmat ja 
silmänympäryspigmentti voimakkaampi. Kokoon sopiva raajaluusto. Erinomainen runko. Pitkä hyvä 
rintakehä. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä hännänkiinnitys. Ei tänään parhaassa karvapeitteessä, joka on 
myös laadullisesti ohutta, samoin runkoturkin väri saisi olla selkeämpi väriltään. Rauhallinen käytös. Liikkuu 
hyvin takaa. Hyvä ryhti liikkeessä. 
VET EH1 
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